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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relaciontas a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:  

 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 28 de febrer de 2013. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la correcció d’una errada material 
observada en l’acord de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 2013, referida als 
representants del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
CEMICAL. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 13 de febrer de 2013, de compareixença davant 
el Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, en el procediment núm. 18/2013-M instat per 
M.C.E.E. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i 
Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat laboral derivada d’accident de treball. 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 13 de febrer de 2013, de compareixença davant 
el Jutjat Social núm. 22 de Barcelona, en el procediment núm. 64/2013 instat per 
M.M.M. i altres contra les societats Tesco SA, Acciona Facility Services SA, el Fons de 
Garantia Salarial i la Diputació de Barcelona, en reclamació per acomiadament 
improcedent. 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 18 de febrer de 2013, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs núm. 516/2012 
interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava la sanció de pèrdua, per 
destitució, del lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la 
seva escala i categoria. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial dictat pel 
Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona que acorda estimar el recurs de 
reposició interposat per la Diputació i el Consorci de Biblioteques i declara la 
inadmissió del procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut per S.S.M. contra 
la Diputació de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Catalunya i els portals 
d’Internet www.derecho.com i www.iberley.es. 
 
7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 134/11-F, interposat per C.A.C. contra la 
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resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5213, a causa de la 
col·lisió amb un senglar que va irrompre de manera sobtada a la via. 
 
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 25/2012 interposat per A.G.M. en 
relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial que va formular pels danys i 
perjudicis derivats d’una caiguda que la recurrent va patir a un recinte de titularitat de 
la Diputació, situat entre l’Hospital Casa de la Maternitat i els Pavellons Helios. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat per a l’execució i justificació del projecte comú “Desenvolupament Local i 
Emigració a Llatinoamèrica –EMIDEL–”. 
 
10.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la segona minuta 
d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la “Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas” per a la 
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, del Catàleg de concertació de l'any 2013, del seu règim regulador i de la 
convocatòria per a la concessió de recursos.  
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
Ratificació de: 
 
12.- Decret de la Presidència, de data 8 de març de 2013 que resol modificar l’article 
10 de les Bases reguladores i convocatòria de subvencions a les programacions 
estables de caràcter professional de música i arts escèniques en el marc del Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al primer semestre 
de 2013. 
 
Dictamen 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de convocatòria, segons Bases 
reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, adreçades als ens partícips del Protocol d’adhesió al Circuit 
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, amb l’objecte de donar suport a les 
programacions estables de caràcter professional de música i arts escèniques  per al 
primer semestre de 2013.   
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Contractació 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 
2013. 
 
Servei de Programació 
 
15.- Donar compte de l’Informe de seguiment anual del pressupost per programes de 
l’any 2012. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16.- Dictamen que proposa la convalidació, amb efectes 1 de desembre de 2012 i fins 
al 30 de novembre de 2016, de l’aprovació de la pròrroga del conveni de cessió d’ús, 
signat el 27 de gener de 2009, a favor de l’Ajuntament de Centelles, del local situat al 
semisoterrani de l’immoble del carrer Socós, núm. 23, de Centelles. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
17.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc de 
la convocatòria 2013 del Pla de Xarxa de Governs Locals. 
 
18.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la convocatòria 
2013 del Pla de Xarxa de Governs Locals. 
 
Servei de Teixit Productiu 
 
19.- Dictamen que proposa la resolució del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2013 del Catàleg de Concertació de la 
Xarxa de Governs Locals. 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, per establir les 
condicions generals que regularan el conjunt d’accions de cooperació entre ambdues 
institucions en l’àmbit esportiu, tant des de la vessant dels equipaments i les activitats, 
com de la recerca i la difusió de l’esport, durant el període 2012-2015. 
 



5/239 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació, amb efectes d’1 de gener de 2013, 
del conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Catalana de l’Esplai, per a 
la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, 
el suport a l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil i per a garantir l’accés a les 
activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni subscrit amb el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
per continuar amb el funcionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen  
activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental, per a l’any 2013. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en fons 
de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de 
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 
25.- Dictamen que proposa l’aprovació de les modificacions sol·licitades per les entitats 
“Asociación de mujeres Itakas” i “Associació CoeducAcció”, en els projectes presentats 
i subvencionats en el marc de la convocatòria 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 d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2012. 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació de la pròrroga del conveni per al 
2013, amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC), en 
l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà.  
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27.- Dictamen que proposa  l’aprovació de la  resolució del recurs  econòmic 
consistent en fons de prestació de suport ”Desenvolupament de polítiques educatives 
en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc de la convocatòria 2013 del Pla 
de concertació Xarxa Governs Locals, amb una aportació econòmica de la Diputació 
per l’any 2013 de  cent noranta-sis mil vint-i-cinc (196.025) €. 
 
28.- Dictamen  que proposa l’aprovació de  la resolució del recurs econòmic consistent 
en fons de prestació de  "Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals”, en el marc de la convocatòria 2013 del Pla de concertació Xarxa Governs 
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Locals, amb una aportació   econòmica de la Diputació per l’any 2013 de  set-cents 
cinquanta mil (750.000) €. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Carme, en resolució de l’expedient núm.  2013/264. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2013/283. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2013/422. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2013/483. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Can 
Toy, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/734. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Enagàs SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/455. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. O.Ll.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/919. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l’aportació per a l’any 2013 relativa 
al conveni per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i 
centre de recursos del Castell de Montesquiu” i modificació del pacte sisè del conveni 
al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per un import de cent trenta-set mil cinc-
cents seixanta-cinc (137.565) €. 
 
37.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2011, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, per un import 
de vint-i-cinc mil set-cents vuitanta-set euros amb trenta-vuit cèntims (25.787,38) €. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i la convocatòria per a 
l’atorgament dels premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de 
Barcelona (2013) a les Agrupacions de Defensa Forestal, per un import de tretze mil 
dos-cents (13.200) €. 
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39.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, per import de vuitanta-cinc mil 
(85.000) €. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra, per import de 
vuitanta-cinc mil (85.000) €. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per import de cent quaranta-
tres mil tres-cents noranta-dos euros amb vuitanta cèntims (143.392,80) €. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, les ADF, els Ajuntaments i els Consells Comarcals, que participen en el 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2013. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Minuta de l’Acta.-  Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de febrer 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 
 
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la correcció d’una errada material 
observada en l’acord de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 2013, referida 
als representants del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local CEMICAL.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist que la Junta de Govern, en la sessió de data 28.2.2013 va aprovar la modificació 
de la designació de representants en diversos organismes públics, entre ells, els 
corresponents al Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local –
CEMICAL. 
 
Atès que la designació de representants en aquest Consorci es va fer per primera 
vegada en aquest mandat en la sessió plenària del 26.7.2011 i es va completar en la 
Junta de Govern del dia 13.10.2011. 
 
Resultant que en l’acord del dia 28.2.2013 s’ha detectat un error en al transcripció de 
la composició de la representació ja que es va fer constar al Sr. Carles Rossinyol 
Vidal, com a vocal en la Junta de Govern quan en realitat la persona que s’havia 
designat anteriorment era el Sr. Jordi Roca Ventura, ja que el Sr. Rossinyol estava 
designat com a President de la Junta de Govern, i que l’única modificació que es va fer 
en aquesta sessió de la Junta de Govern va ser substituir el Sr. Francisco Rueda 
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Velasco pel Sr. Josep M. Elorduy Vidal, tot mantenint la vigència de les designacions 
anteriors. 
 
Vist, doncs, que cal procedir a subsanar aquesta errada material produïda en la 
transcripció de la composició que es va traslladar a l’acord de la Junta de Govern del 
dia 28.2.2013, 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 
28.2.2013, en relació al Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local –CEMICAL,  (ref. 37/2013), en el sentit que,  
 
On diu : 
 

“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: 

 
“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 



9/239 

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.” 
 

Ha de dir: 
 

“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: 

 
“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. Jordi Roca Ventura 

 
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.” 

 
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, 
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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 a l’Ens i a les persones afectades, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 13 de febrer de 2013, de compareixença 
davant el Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, en el procediment núm. 18/2013-M 
instat per M.C.E.E. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat laboral 
derivada d’accident de treball.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Social número 12 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada per 
la senyora M. C. E. E. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat laboral  derivada 
d’accident de treball. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, 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 davant el Jutjat Social número 12 de Barcelona en el 
procediment número 18/2013-M instat per la senyora M. C. E. E., contra la Diputació 
de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en 
reclamació d’incapacitat laboral  derivada d’accident de treball. 
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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 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 què pugui derivar. 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 13 de febrer de 2013, de compareixença 
davant el Jutjat Social núm. 22 de Barcelona, en el procediment núm. 64/2013 
instat per M.M.M. i altres contra les societats Tesco SA, Acciona Facility Services 
SA, el Fons de Garantia Salarial i la Diputació de Barcelona, en reclamació per 
acomiadament improcedent.- 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 número 22 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada per 
les senyores M. M. M., C. G. T., N. S. R. i M. J. S. J. contra les societats Tesco  SA, 
Acciona Facility Services  SA, el Fons de Garantia Salarial i la Diputació de Barcelona 
en reclamació d’acomiadament improcedent. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, 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 davant el Jutjat Social número 22 de Barcelona en el 
procediment número 64/2013 instat per les senyores M. M. M., C. G. T., N. S. R. i M. J. 
S. J. contra les societats Tesco SA, Acciona Facility Services  SA, el Fons de Garantia 
Salarial i la Diputació de Barcelona en reclamació d’acomiadament improcedent. 
 
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 què pugui derivar. 
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5.- Decret de la Presidència, de data 18 de febrer de 2013, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs 
núm. 516/2012 interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava la sanció 
de pèrdua, per destitució, del lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc 
de treball propi a la seva escala i categoria.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 516/2012 interposat pel senyor A. B. M. contra el Decret de la presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 15 d’octubre de 2012, que imposava al senyor 
Busquets la sanció de la pèrdua per destitució del lloc de comandament i l’assignació 
d’un nou lloc de treball propi a la seva escala i categoria. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el què es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, 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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 516/2012 interposat pel senyor A. B. M. 
contra el Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 15 d’octubre 
de 2012, que imposava al senyor Busquets la sanció de la pèrdua per destitució del 
lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la seva escala i 
categoria. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
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6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial 
dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona que acorda estimar el 
recurs de reposició interposat per la Diputació i el Consorci de Biblioteques i 
declara la inadmissió del procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut 
per S.S.M. contra la Diputació de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de 
Catalunya i els portals d’Internet www.derecho.com i www.iberley.es.- 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 de 31 de gener de 2013, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 12 de desembre de 2012, 
pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat de Primera Instància núm. 46 de 
Barcelona en el procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut per S.S.M. 
contra la Diputació, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els portals d’Internet 
www.derecho.com i www.iberley.es. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Catalunya van 
interposar recurs de reposició contra la diligència d’admissió a tràmit del referit acte de 
conciliació, i amb relació al qual el Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona 
ha dictat un decret judicial. 
 
Vist que, en els fonaments de dret que consten en el decret judicial, es determina 
expressament que, d’acord amb l’art. 460 de la LEC de 1881, "no s’admetran a tràmit 
les peticions de conciliació que es sol·licitin en relació amb: 1. Els judicis en què 
estiguin interessats l’Estat, les comunitats autònomes i demés administracions 
públiques...", i atès que el demandat es troba inclòs en aquest apartat, es considera 
procedent la inadmissió de la conciliació sol·licitada. 
 
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 de Primera 
Instància núm. 46 de Barcelona que acorda estimar el recurs de reposició interposat 
per la Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Catalunya en el 
procediment de conciliació núm. 1273/2012 promogut per S.S.M. contra la Diputació, 
el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els portals d’Internet www.derecho.com i 
www.iberley.es, i declara la inadmissió del procediment pels motius indicats en la part 
expositiva d’aquest dictamen. 
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Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona als 
efectes legals oportuns. 
 
7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 134/11-F, 
interposat per C.A.C. contra la resolució que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va 
tenir lloc a la carretera BV-5213, a causa de la col·lisió amb un senglar que va 
irrompre de manera sobtada a la via.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, dictada en 
el procediment abreujat 134/11-F que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per C.A.C. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 18 de febrer 
de 2011, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5213, a causa de la 
col·lisió amb un senglar que va irrompre de manera sobtada a la via. 
 
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 s’ha acreditat que com a titular 
de la via incomplís alguna de les obligacions que la normativa li imposa, 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 fórmula 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. 6 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 134/11-F, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per C.A.C. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
18 de febrer de 2011, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5213 a 
causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre de manera sobtada a la via, ja 
que no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, i 
en especial la relació causa efecte. 



15/239 

Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 25/2012 
interposat per A.G.M. en relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial 
que va formular pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda que la recurrent 
va patir a un recinte de titularitat de la Diputació, situat entre l’Hospital Casa de 
la Maternitat i els Pavellons Helios.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació 
núm.  25/2012 interposat per A.G.M. contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, de 29 de juliol de 2011, que desestimava el recurs 
interposat per la recurrent contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 14 
d’abril de 2011, per la qual es desestimava la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir en el 
pas de fusta dels jardins del recinte titularitat de la Diputació, situat entre l’Hospital 
Casa de la Maternitat i els Pavellons Helios. 
 
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 el dany que s’ha produït la recurrent es deu 
a la seva pròpia manca de diligència i cura en caminar per la via pública. Per tant, es 
confirma la sentència apel·lada en el sentit que no es donen els supòsits legalment 
exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que el criteri que s’estableix en la sentència recorreguda 
s’estima correcte i ajustat a dret, i que, per tant, procedeix la desestimació de 
l’apel·lació, ja que no s’aprecien els motius de la caducitat i, a més, perquè el recurs 
d’apel·lació no té caràcter revisor, en el sentit que no es tracta de tornar a realitzar un 
segon judici sobre la mateixa qüestió, sinó simplement si l’activitat probatòria 
practicada i la decisió de la sentència s’ajusta a dret i a la conclusió de les proves 
practicades. 
 
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 
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ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació 25/2012 en la qual 
declara que desestima íntegrament el recurs d’apel·lació per les raons exposades en 
la part expositiva d’aquest dictamen i en conseqüència, confirma íntegrament la 
sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, de 29 de 
juliol de 2011, i imposa a la recurrent el pagament de les costes processals fins un 
màxim de 1.000 €.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de Barcelona, als efectes 
legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda 
al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat per a l’execució i justificació del projecte comú 
“Desenvolupament Local i Emigració a Llatinoamèrica –EMIDEL–”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
I.-  ANTECEDENTS 
 
La Comissió de les Comunitats Europees –en endavant, Comissió Europea– va 
aprovar el projecte “Desenvolupament local i emigració a Llatinoamèrica –EMIDEL– “, 
presentat en la convocatòria del Programa URB-AL III. L’esmentat projecte es va 
regular en el contracte número DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161-106/URB-AL III-45 
entre la Comissió Europea i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Els objectius generals del projecte són: 
 
a) la incorporació de la iniciativa emprenedora i empresarial en les estratègies de 

desenvolupament urbà llatinoamericanes i en l’acció local de govern. 
 
b) contribuir a la identificació i posada en valor de l’aportació de la migració al 

desenvolupament econòmic local dels ens locals d’origen. 
 
Específicament, el projecte pretén desenvolupar experiències de capacitació dels 
governs locals de Llatinoamèrica a fi de que puguin estructurar unitats de 
desenvolupament econòmic local i de foment de la iniciativa emprenedora.  
 
En base a aquests objectius, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Diputació 
de Barcelona van subscriure un Conveni de Col·laboració aprovat, respectivament, per 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió 
celebrada el 26 d’octubre de 2010, i per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió celebrada el 25 de novembre de 2010 (Conveni 1704/10), en el 



17/239 

que s’establia que el període d’execució del projecte seria de 48 mesos compresos 
entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2012. El Pacte Sisè de l’esmentat 
Conveni informava sobre la possibilitat d’augmentar la seva vigència mitjançant 
pròrroga, la qual s’hauria d’efectuar per mitjà d’un acord entre ambdues parts a través 
d’una addenda al conveni. 
 
En data 30 de juliol de 2012, es va reunir a Santa Tecla (El Salvador) el V Comitè de 
Direcció del projecte emiDel, en el qual estaven representats els socis de la Alcaldia 
Municipal de Santa Tecla (El Salvador), la Intendència Municipal de Canelones 
(Uruguai) i de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Durant la sessió es va 
informar als socis sobre la possibilitat de sol·licitar una pròrroga en l’execució del 
projecte, així com del procediment per tramitar-la. Sobre aquesta qüestió, els socis 
presents van consensuar la necessitat de sol·licitar-la conjuntament. 
 
És per això que en data 6 d’agost de 2012, la Coordinació General del projecte emiDel 
va comunicar formalment a la Comissió Europea la voluntat de prorrogar el període 
d’execució del projecte, comunicació que va ser contestada en data 3 de desembre de 
2012 per la Direcció General de Desenvolupament i Cooperació – EuropeAid, 
anunciant oficialment l’acceptació de la pròrroga del període d’execució del projecte 
dels 48 mesos inicials a 54 mesos, essent la finalització del mateix en data 30 de juny 
de 2013. 
 
Per la seva banda, en data 12 de febrer de 2013 la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va aprovar l’Addenda al Conveni de 
Col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat per a l’execució i justificació del projecte comú “Desenvolupament Local i 
Emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –”, en la qual es concreten les obligacions de 
les parts en el nou període d’execució. 
 
Pels motius exposats, es considera oportú aprovar l’esmentada addenda per part 
d’aquesta corporació.   
 
II.-   EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist el Contracte de Subvenció entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la 
Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Desenvolupament local i 
emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL– “ (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161-106/URB-
AL III-45), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea. 
 
Vist el Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat per a l’execució del projecte comú “Desenvolupament Local i 
Emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –” aprovat, respectivament, per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió celebrada el 26 
d’octubre de 2010, i per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
celebrada el 25 de novembre de 2010 (Conveni 1704/10). 
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Vista l’Addenda al Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’execució i justificació del projecte 
comú “Desenvolupament Local i Emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –”, aprovada 
per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió 
de data 12 de febrer de 2013. 
 
D’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a 
l’ampliació dels terminis establerts. 
 
I, finalment, vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels 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, 
i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la minuta d’Addenda al Conveni de Col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’execució i justificació 
del projecte comú “Desenvolupament Local i Emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –”, 
el text literal de la qual es transcriu a continuació: 

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
L’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE COMÚ “DESENVOLUPAMENT LOCAL I 
EMIGRACIÓ A LLATINOAMÈRICA – EMIDEL –” 

 
REUNITS 

 
D’una part, la senyora Núria Marín i Martínez, Alcaldessa de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, amb domicili social a la Plaça de l’Ajuntament 11, 08901 de l’Hospitalet de 
Llobregat (Espanya), i actuant en nom i representació d’aquesta entitat, i com a representant 
legal i beneficiari del projecte “Desenvolupament Local i emigració a Llatinoamèrica –
EMIDEL–.” 
 
I, de l’altra, la Diputació de Barcelona, amb domicili a Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (08008) i NIF P-0800000-B, representada pel seu President, Excm. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, a tenor de les competències que li confereix la Refosa 1/2013, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 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, i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013 i assistit per la 
Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades al Decret 
de la Presidència de la corporació de 2 de maig de 2012 (BOPB de 16 de maig de 2012). 
 
Ambdues parts es reconeixen la competència i la capacitat per atorgar la present addenda 
al conveni i, en conseqüència,  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

PRIMER.- Que la Comissió de les Comunitats Europees aprovà el projecte 
“Desenvolupament Local i emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –” presentat en la 
convocatòria del Programa URB-AL III, tal i com es fa constar al contracte número DCI-
ALA/19.09.01/08/19157/161-106/URB-AL III-45 i aprovat al Ple Municipal del 25 de 
novembre de 2008, signat entre aquest Organisme i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, en qualitat de representant legal i beneficiari del mateix. 
 
SEGON.- Que el projecte “Desenvolupament Local i emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –
” té com a objectius generals: 

 
a)  la incorporació de la iniciativa emprenedora i empresarial a les estratègies de 

desenvolupament urbà llatinoamericanes i a l’acció local de govern. 
 
b)  contribuir a la identificació i posada en valor de l’aportació de la migració al 

desenvolupament econòmic local dels ens locals d’origen. 
 

Així com l’objectiu específic de desenvolupar experiències de capacitació dels governs 
locals de Llatinoamèrica amb la finalitat de que puguin estructurar unitats de 
desenvolupament econòmic local i de foment de la iniciativa emprenedora.  
 
TERCER.- Que en virtut d’aquests objectius l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la 
Diputació de Barcelona van subscriure un conveni de col·laboració aprovat, respectivament, 
per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió 
celebrada el 26 d’octubre de 2010, i per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió celebrada el 25 de novembre de 2010, en el que s’estableix que el període 
d’execució del projecte és de 48 mesos compresos entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de 
desembre de 2012. En el Pacte Sisè de l’esmentat conveni s’adverteix la possibilitat 
d’augmentar la seva vigència mitjançant pròrroga, indicant que la mateixa haurà d’efectuar-
se per mitjà d’un acord entre ambdues parts d’addenda al conveni. 
 
QUART.-  Que, en data 27 de juliol de 2012, el Cap de la Unitat en funcions EuropeAid/G/2, 
Vittorio Tonutti, envia una carta (amb referència ARES (2012)920638-30/07/2012), en la 
qual s’informa sobre la possibilitat de sol·licitar una pròrroga del període per a l’execució de 
les activitats previstes en el marc dels projectes URB-AL III. 
 
CINQUÈ.-  Que, en data 30 de juliol de 2012, es reuneix a Santa Tecla (El Salvador) el V 
Comitè de Direcció del projecte emiDel, estan representats els socis de l’Alcaldia Municipal 
de Santa Tecla (El Salvador), la Intendència Municipal de Canelones (Uruguai) i de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Espanya) i excusant la seva assistència el soci 
del Govern Autònom Municipal de La Paz (Bolívia) i el de la Diputació de Barcelona 
(Espanya). 
 
En l’esmentat Comitè s’informà als socis sobre la possibilitat de sol·licitar una pròrroga en 
l’execució del projecte, així com del procediment per tramitar-la. Resultat d’aquesta reunió 
va ser el consens per part dels socis presents per sol·licitar conjuntament la pròrroga. 
 
SISÈ.- Que en data 1 d’agost de 2012 el soci Govern Autònom Municipal de La Paz, absent 
durant el V Comitè de Direcció del projecte, emet carta de conformitat en la qual manifesta 
també la seva adhesió a tots els acords allà adoptats respecte de la sol·licitud de 
l’esmentada pròrroga. 
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SETÈ.- Que en data 6 d’agost de 2012, la Coordinació General del projecte i en compliment 
dels requisits establerts en la carta emesa per la Direcció General de Desenvolupament i 
Cooperació – EuropeAid (referida al punt quart del present document) envia una carta a 
través de la qual sol·licita formalment l’ampliació del temps d’execució del projecte. 
 
VUITÈ.- En data 3 de desembre de 2012 es va rebre comunicació oficial per part de la 
Direcció General de Desenvolupament i Cooperació – EuropeAid, de confirmació de la 
prolongació del període d’execució del projecte dels 48 mesos inicials a 54, essent la 
finalització del mateix en data 30 de juny de 2013. 
 
NOVÈ.- Que es considera necessària l’aprovació d’una addenda al conveni de col·laboració, 
on es concretin les obligacions de les parts durant el nou període d’execució. 

 
PACTES 

 
PRIMER.- Vigència del conveni 
 
El Conveni de Col·laboració subscrit per les parts, en els termes referits en la part expositiva 
d’aquest document, amplia el seu període inicial d’execució en 6 mesos, de manera que 
finalitzarà el 30 de juny de 2013. 
 
Les raons que justifiquen aquesta ampliació són les que a continuació es relacionen: 

 
a) La consolidació dels objectius del projecte, en l’execució econòmica i financera i en la 

consolidació de les relacions institucionals i polítiques.  
 
b) Oferir als governs participants la possibilitat de finalitzar la totalitat de les activitats 

previstes en el projecte, prestant especial atenció en aquelles que tenen a veure amb la 
difusió dels resultats obtinguts i la rèplica en altres governs locals dels respectius països. 
 

La present addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat i la Diputació de Barcelona, entrarà en vigor una vegada estigui signada per 
ambdues parts i es mantindrà vigent fins a la justificació final del mateix. El termini de 
vigència expressat en el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens perjudici del resultat de les 
verificacions i auditories que determini la Comissió Europea que, de conformitat amb l’art. 
16.2 de l’annex II del conveni del contracto, poden tenir lloc fins a set anys després del 
pagament del saldo final. 
 
SEGON.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, com a soci cofinançador del projecte emiDel, es comprometia a 
aportar l’import de quatre-cents mil (400.000) € al projecte. 
  
Aquesta aportació es realitzava de la següent manera: 

 
 La Diputació de Barcelona havia de transferir a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat fins a un màxim de tres-cents quaranta mil (340.000) € que aquest destinaria 
al desenvolupament del projecte emiDel.  

 
Aquesta aportació s’efectuaria mitjançant tres pagaments, els dos primers de cent 
tretze mil tres-cents trenta-tres (113.333) € i el tercer de cent tretze mil tres-cents 
trenta-quatre (113.334) €. Fins a la data s’han realitzat els dos primers pagaments, que 
han estat rebuts en data 24 de març de 2011 i 23 de juny de 2011, respectivament. 
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És per això que queda per efectuar un tercer pagament de cent tretze mil tres-cents 
trenta-quatre (113.334) €, que es tramitarà un cop hagi estat justificat el segon 
pagament realitzat per la Diputació de Barcelona. La justificació corresponent a aquest 
últim pagament es presentarà, com a màxim, en el termini d’un mes des de la data en 
la qual s’hagi remès la justificació final a la Comissió Europea, remissió que hauria de 
ser efectuada abans del 30 de desembre de 2013. 
 
Les esmentades justificacions es realitzaran de conformitat amb allò disposat al Pacte 
Tercer del Conveni de Col·laboració subscrit per les parts. 

 
 La Diputació de Barcelona havia d’aportar seixanta mil (60.000) € al projecte emiDel, 

valoritzant el cost de dedicació del seu personal tècnic. Aquesta aportació s’havia de 
justificar a sol·licitud de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat amb la finalitat de ser 
presentada juntament amb cadascuna de les justificacions a la Comissió Europea. 

 
A finals de 2012 es dona per completada l’esmentada aportació, no suposant la 
pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat, cap aportació addicional per aquest concepte. 

 
TERCER.- Obligacions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
 
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, com a coordinador i soci cofinançador del 
projecte es compromet a: 

 
 Continuar exercint les funcions pròpies del beneficiari de la subvenció europea i 

coordinador del projecte emiDel, concretament la interlocució davant la Comissió 
Europea; portar la gestió administrativa i econòmica del projecte, participant en las 
diverses parts del mateix (funcions de disseny, planificació, execució, seguiment, 
avaluació i divulgació), donar suport i assessorament a la resta de socis per a la 
correcta execució del projecte, així com coordinar i elaborar la justificació tècnica i 
econòmica de conformitat amb l’establert al contracte amb la Comissió Europea. 

   
 Justificar a la Diputació de Barcelona l’aplicació dels fons rebuts mitjançant la 

presentació d’un certificat de la Intervenció General de l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat que acrediti que l’aportació rebuda de la Diputació de Barcelona ha estat 
destinada a les activitats objecte del conveni de col·laboració subscrit entre 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Diputació de Barcelona, així com la seva 
incorporació a la justificació presentada davant la Comissió Europea. 
 
Haurà de presentar-se una justificació final en el termini d’un mes a comptar des de la 
data en la qual s’hagi remès la certificació final de la Comissió Europea, remissió que 
hauria d’efectuar-se abans del 30 de desembre de 2013. 

 
 Una vegada finalitzada la vigència del conveni i realitzats tots els pagaments haurà de 

reemborsar a la Diputació de Barcelona l’import sobrant de la seva aportació. A aquest 
efecte, el Secretari/Interventor de l’Ajuntament de L’Hospitalet, un cop justificat el 
projecte davant la Comissió Europea i rebut el pagament del saldo, si s’escaigués, 
presentarà un certificat acreditatiu de la despesa admesa com elegible per part de la 
Comissió Europea amb la finalitat de liquidar els possibles sobrants de les aportacions 
de la Diputació de Barcelona. Aquests sobrants seran calculats a partir de la despesa 
admesa com elegible, respecte del pressupost definitiu aprovat per la Comissió 
Europea, i de forma proporcional a les aportacions dels diferents fons de finançament 
establerts en l’esmentat pressupost. 
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QUART.- No ampliació del pressupost general inicial, ni de finançament 
 
L’ampliació del període d’execució del projecto no comporta cap variació en el pressupost 
general inicial del projecte, ni en el finançament de les actuacions contemplades. 
 
CINQUÈ.- Normativa aplicable 
 
La present addenda només modifica els continguts que s’estableixen en la mateixa, essent 
aplicable al projecte en tota la resta: 

 
 El Conveni de Col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i L’Ajuntament de 

Hospitalet de Llobregat per a l’execució  del projecte comú “Desenvolupament Local i 
emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –”. 

 El Contracte de Subvenció signat amb l’Oficina de Cooperació EuropeAid. 
 La normativa comunitària aplicable. 

 
La present Addenda es regirà per les condicions estipulades en el Conveni del qual porta 
causa, formant part integrant del mateix. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen la present Addenda, per duplicat, a un sol 
efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament”. 

 
Segon.- Notificar els acords precedents, relatius a l’aprovació de la minuta d’addenda 
al Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat per a l’execució i justificació del projecte comú 
“Desenvolupament Local i Emigració a Llatinoamèrica –EMIDEL–”, a l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat. 
 
10.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la segona minuta 
d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
“Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas” 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: 
 
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 
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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. En data 18 de desembre de 2008, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a la implementació de l’acció “Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
El conveni va ser signat en dates 19 de desembre de 2008 per part de la Diputació de 
Barcelona i 21 de desembre de 2008 per part de la FIIAPP. 
 
Atès que, posteriorment a la firma del conveni, va sorgir la necessitat de dur a terme 
algunes modificacions al mateix, en dates 22 de gener de 2010 per part de la 
Diputació de Barcelona i 29 de gener de 2010 per part la FIIAPP, les parts van signar 
una addenda al conveni. 
 
3. 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 l’activitat de la FIIAPP, escau ara adaptar el conveni de col·laboració a 
aquesta nova situació. 
 
4. 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 FIIAPP 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; 
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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 
1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 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 (publicada al BOPB de 19 de febrer de 
2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la segona minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la FIIAPP 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: 
 

“SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA Y LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE 
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS (FIIAPP) 
 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN “OFICINA DE COORDINACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL III (OCO)” 
 
De una parte, la FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE 
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS (FIIAPP), con domicilio en la calle Beatriz de 
Bobadilla, 18, 28040 Madrid y CIF G82053851, representada por su director, Sr. Javier 
Quintana Navío; y 
 
De otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya, 126 -08008- de 
Barcelona 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 
1/2013 sobre nombramientos y delegación de competencias y atribuciones de los órganos 
de la Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB de 19.02.13 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  19 de diciembre de 2008 por parte de la Diputación de Barcelona y 21 de 
diciembre de 2008, por parte de la FIIAPP, 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 29 de 
enero de 2010. 
 
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. 
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Que en el marco de la nueva vigencia del contrato de subvención, también se prevé alargar 
hasta el 21 de julio de 2013 la actividad de la FIIAPP, es conveniente adaptar el convenio de 
colaboración a esta nueva situación. 
 
Que la presente adenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona 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.- 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.  
 
Segundo.-  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 FIIAPP, 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 fecha en que se realice, si procede, el pago del saldo correspondiente al 
último de los pagos previstos. El período de ejecución de la acción será de 56 meses a 
contar desde  el día 22 de noviembre de 2008”. 
 
Tercero.-  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, en los lugares y fechas indicados a continuación.” 

 
Segon.- Notificar els presents acords, relatius a l’aprovació de la segona minuta 
d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la FIIAPP per a 
la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)”, a la FIIAPP. 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació, en el marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, del Catàleg de concertació de l'any 2013, del seu règim 
regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos.- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de 
referència. 
 
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
8 de juny de 2012, configura els Catàlegs de concertació com un dels instruments de 
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Programes Complementaris, 
preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de 
definits a la clàusula 7ª del Protocol general. 
  
El Catàleg de concertació (en endavant, el Catàleg) es defineix com un instrument 
constituït per una relació completa i ordenada de recursos concertables que, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, periòdicament publica la Diputació 
de Barcelona amb la finalitat d’oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats. 
 
Atès que la vigència del Catàleg es correspon amb el termini comprès entre la data de 
la seva aprovació i l’aprovació del Catàleg següent, procedeix ara, mitjançant aquest 
Dictamen, aprovar el Catàleg de concertació de l’any 2013, el seu règim regulador i la 
convocatòria corresponent per la concessió dels recursos que s’hi contenen, tot 
incorporant, com a novetats principals, les següents: 
 
- En desplegament de les previsions del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2012-2015”, els recursos s’han classificat a nivell d’àmbit de concertació, 
pertanyent la gran majoria a l’àmbit de “Garantia de la prestació adequada de 
serveis públics locals”. 

- A més, s’han previst expressament com a destinataris del Catàleg, a més dels 
municipis, els ens locals previstos a la clàusula 5.2 del mateix Protocol General del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que són les comarques, les 
mancomunitats, les comunitats de municipis, els consorcis locals i les entitats 
municipals descentralitzades. 

 
El règim regulador del Catàleg del 2013 recull les condicions generals de sol·licitud, el 
procediment de formalització dels recursos, els terminis d’execució i de justificació i 
s’hi desenvolupen les condicions generals i específiques de la seva gestió, tot 
preveient un procediment que consta de les fases següents: sol·licitud, instrucció, 
resolució, execució i justificació i tancament. 
 
Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de 
concessió en règim de concurrència competitiva, quan es tracti d’ajuts econòmics, i el 
procediment de concessió directa, per a la resta dels recursos. 
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Les novetats introduïdes en el marc del Catàleg de l’any 2013, tant en el seu règim 
regulador com a la convocatòria específica per la concessió dels recursos, van 
orientades a procurar atendre les següents circumstàncies: 
 
- Necessitat d’expressar normativament els canvis operats en el Catàleg. 
- Millora i simplificació d’alguns aspectes del procediment, referits, entre d’altres 

aspectes, a la clarificació de la despesa elegible, la solució d’incidències sorgides 
en la justificació, com succeeix amb les desviacions respecte de la sol·licitud, la 
previsió de la possibilitat d’execució a càrrec d’ens instrumentals del destinatari i la 
previsió d’un règim de pagaments que possibiliti la realització de pagament 
prioritzats i bestretes. 

- Implantació de la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals, 
accessible des del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la 
Seu Electrònica Corporativa, a través de la qual es realitzarà la presentació i revisió 
de sol·licituds, en substitució de l’actual plataforma de tramitació CONCERT@. 

 
Vist l’apartat 12.3.c) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 2013 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” (annex I). 
 
Segon.- Aprovar el règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any 2013 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el text íntegre del qual és el següent: 
 

Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” 
 
ÍNDEX 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
Article 1. Objecte 
Article 2. El catàleg de concertació 
Article 3. Destinataris 
Article 4. Tipologia de recursos 
Article 5. Quantia total màxima i consignació pressupostària 
Article 6. Procediment de concessió  
Article 7. Règim jurídic 
 
Capítol 2. Sol·licitud  
Article 8. Requisits 
Article 9. Procediment de sol·licitud 
Article 10. Registre i expedient electrònic 
Article 11. Consulta i seguiment de sol·licituds 
Article 12. Esmena a instància de l’ens 
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Article 13. Encomana de tramitació electrònica 
Capítol 3. Instrucció 
Article 14. Responsables 
Article 15. Revisió de sol·licituds i subsanació 
Article 16. Criteris automàtics de subsanació 
Article 17. Valoració 
Article 18. Especialitats d’instrucció i valoració dels ajuts econòmics 
Article 19. Especialitats d’instrucció i valoració de recursos tècnics i materials 
 
Capítol 4. Resolució i acceptació 
Article 20. Responsables  
Article 21. Formes de la resolució  
Article 22. Especialitats de resolució i acceptació de la redacció de plans, projectes i 
informes 
Article 23. Especialitats de resolució i acceptació dels ajuts econòmics 
Article 24. Especialitats de resolució i acceptació dels fons de prestació 
 
Capítol 5. Execució i justificació 
Article 25. Responsables 
Article 26. Especialitats d’execució de la redacció de plans, projectes i informes  
Article 27. Especialitats d’execució i justificació dels ajuts econòmics 
Article 28. Especialitats d’execució i justificació dels fons de prestació 
Article 29. Pagaments 
 
Capítol 6. Règims específics 
Article 30. Actuacions plurianuals  
Article 31. Catàlegs sectorials 
 
Capítol 7.  Modificacions en la resolució 
Article 32. Canvis de destinació 
Article 33. Ampliació de terminis  
Article 34. Renúncies i reduccions d’ajuts 
Article 35. Altres modificacions 
 
Capítol 8.  Tancament 
Article 36. Audiència i tancament. 
Capítol 9.  Protecció de dades 
Article 37. Protecció de dades. 
Capítol 10.  Taula de terminis màxims 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte del present règim és regular les condicions generals de participació i gestió dels 
recursos inclosos en el Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
Article 2. El catàleg de concertació 

 
1. El Catàleg de concertació (d’ara endavant, Catàleg) és una relació completa i ordenada 

de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprova la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades pels 
Governs locals. 
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2. Per cada recurs, el Catàleg proporciona la següent informació: 

a. L’àrea de la Diputació que el promou. 
b. El programa de què forma part. 
c. El centre gestor de referència de la Diputació. 
d. El tipus i classe de recurs.  
e. Una breu descripció. 
f. Els criteris de valoració i priorització. 
g. Els ens destinataris i les condicions que han de reunir. 
h. El termini màxim per a presentar sol·licituds. 
i. Les condicions específiques de concertació, si n’hi ha, que regularan les 

particularitats en matèria de sol·licitud i gestió del recurs. 
 

Article 3. Destinataris 
 

1. Amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de Concertació els 
municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens 
locals bàsics de l’organització territorial de Catalunya. 

 
2. També tenen la consideració de destinataris, amb caràcter general, les comarques, les 

mancomunitats, les comunitats de municipis i  els consorcis locals de l’àmbit territorial de 
la Diputació de Barcelona, així com també, les entitats municipals descentralitzades, tots 
ells, previstos a la clàusula 5.2 del Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.   

 
3. És requisit indispensable per esdevenir beneficiari dels recursos previstos al Catàleg, la 

formalització de l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” amb caràcter previ a la concessió dels recursos. 

 
Article 4. Tipologia de recursos 
 
Els recursos que la Diputació ofereix als ens destinataris responen a la tipologia i 
classificació següent: 

 
a. Recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i assistència 

adreçats a procurar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens locals. Classes: 
i) Redacció de plans, projectes i informes: Aquesta classe de recurs consisteix en 

l’elaboració i lliurament d’un pla, projecte o estudi a l’ens destinatari, prèvia sol·licitud 
del mateix. 

ii) Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió: Aquesta classe de 
recurs pot incloure el disseny, desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques 
de suport al treball dels ens.  

 
b. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de 

serveis i activitats i també d’estructures de gestió locals, mitjançant transferències 
dineràries puntuals. Classes:  
i) Ajuts econòmics: Es consideraran ajuts econòmics aquells que impliquin 

transferències dineràries puntuals, distribuïdes en funció de la valoració de projectes i 
en base als criteris d’interès local previstos, amb caràcter previ, al Catàleg. 

ii) Fons de prestació: Ho seran aquells que comportin la realització de transferències 
dineràries amb caràcter regular i que vagin adreçades al finançament de serveis i 
estructures de gestió locals. La seva concessió es durà a terme en base a criteris 
poblacionals, socioeconòmics o de gestió. 
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c. Recursos materials, consistents en l’actuació directa, per mitjans propis o aliens de la 
Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats 
locals. Aquests recursos es corresponen amb la següent classificació: 
i) Realització de serveis i activitats: Inclou la gestió completa i permanent d'una funció 

per encàrrec d’un ens destinatari, així com també, la posada a disposició de recursos 
per garantir la prestació de serveis i per a la realització d’activitats adreçades a la 
ciutadania. 

ii) Provisió de béns, equips i subministraments: Aquest recurs suposa la posada a 
disposició gratuïta d’un bé moble en favor d’un ens, de forma permanent (cessió) o 
temporal (préstec). 

 
Article 5. Quantia total màxima i consignació pressupostària 
 
La quantia total màxima a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg 
de concertació de l’any 2013 és de vint-i-dos milions cent vuitanta-vuit mil set-cents deu 
(22.188.710) € , amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació:  

 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
Núm. Expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 
Quantia 
màxima 

Quantia 
màxima total

10400 DIRECCIÓ DE RELACIONS 
INTERNACIONALS 

2013/0001827 
G/10400/143A0/46280  

  G/10400/143A0/46580 
   G/10400/143A0/46780 400.000 € 400.000 €
12100 GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA AL GOVERN 
LOCAL 

2013/0001833 
G/12100/928A0/46280 540.000 € 540.000 €

13101 OFICINA D’ESTUDIS I 
RECURSOS CULTURALS 

2013/0001743 
G/40101/334A1/46280 1.300.000 € 1.300.000 €

13102 OFICINA DE PATRIMONI 
CULTURAL 

2013/0001766 
G/40102/333A0/46280 382.500 € 382.500 €

13103 OFICINA DE DIFUSIÓ 
ARTÍSTICA 

2013/0001772 
G/40103/335A0/46280 400.000 € 400.000 €

30101 SERVEI DE MERCAT DE 
TREBALL 

2013/0001737 
G/30101/241A0/46280 

  G/30101/241A0/46380 
  G/30101/241A0/46580 
   G/30101/241A0/46780 1.332.816 € 1.332.816 €
30102 OFICINA TÈCNICA 
D’ESTRATÈGIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 

2013/0001745 

G/30102/439A0/46280 
  G/30102/439A0/46380 
  G/30102/439A0/46580 
  G/30102/439A0/46780 
   G/30102/439A0/46980 987.150 € 987.150 €
30103 SERVEI DE TEIXIT 
PRODUCTIU 

2013/0001771 
 

  G/30103/433A0/46280  
  G/30103/433A0/46380  
  G/30103/433A0/46580  
  G/30103/433A0/46780  
   G/30103/433A0/46980 2.900.000 € 2.900.000 €
30300 GERÈNCIA DE SERVEIS 
DE COMERÇ 

2013/0001770 
G/30300/431A0/46280 

  G/30300/431A0/46380 
  G/30300/431A0/46580 
  G/30300/431A0/46780 
  G/30300/431A0/46880 
   G/30300/431A0/46980 1.305.974 € 1.305.974 €
30400 GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’ESPORTS 

2013/0001739 
G/30400/341A0/46280 

  G/30400/341A0/46281 1.769.420 € 
   G/30400/342A0/76241 478.710 € 2.248.130 €
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CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
Núm. Expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 
Quantia 
màxima 

Quantia 
màxima total

50002 OFICINA TÈCNICA DE 
PREVENCIÓ MUNICIPAL 
D’INCENDIS FORESTALS 

2013/0001843 
G/50002/172A0/46280 293.155 € 293.155 €

50100 GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 
I MOBILITAT 

2013/0001867 
G/50100/155A0/46280 200.000 € 200.000 €

50300 GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’HABITATGE, URBANISME I 
ACTIVITATS 

2013/0001490 
G/50300/151A0/46280 300.000 € 300.000 €

50500 GERÈNCIA DE SERVEIS 
DE MEDI AMBIENT 

2013/0001775 
G/50500/172B0/46280 400.000 € 

 2013/0001774 G/50500/172B1/46280 135.000 € 
  2013/0001776 G/50500/172B2/46280 279.000 € 814.000 €
60300 GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’IGUALTAT I CIUTADANIA 

2013/0001807 
G/60300/232A1/46281 

   G/60300/232A1/46580 3.562.500 € 3.562.500 €

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
Núm. Expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 
Quantia 
màxima 

Quantia 
màxima total

60401 SERVEI DE SALUT 
PÚBLICA 

2013/0001732 
G/60401/313A0/46280 

  G/60401/313A0/46380 
   G/60401/313A0/46580 2.895.000 € 2.895.000 €
60402 SERVEI DE SUPORT A LES 
POLÍTIQUES DE CONSUM 

2013/0001733 
G/60402/493A0/46280 760.000 € 760.000 €

60500 GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’EDUCACIÓ 

2013/0001760 
G/40300/323A0/46280  

  G/40300/323A0/46380  
  G/40300/323A0/46580  
  G/40300/323A0/46680  
  G/40300/323A0/46780  
   G/40300/323A0/46880 1.567.485 € 1.567.485 €
    
    22.188.710

 
Article 6. Procediment de concessió  

 
1. La concessió dels recursos previstos al Catàleg es realitzarà per mitjà dels procediments 

de concurrència competitiva i de concessió directa. 
 
2. Per mitjà del procediment de concurrència competitiva es concediran els ajuts econòmics 

del Catàleg, previ estudi de les sol·licituds presentades i una vegada valorades i 
classificades de conformitat amb els criteris de valoració prèviament establerts. 

 
3. Per concessió directa es concediran els recursos restants: 

- Redacció de plans, projectes i informes. 
- Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió. 
- Fons de prestació. 
- Realització de serveis i activitats. 
- Provisió de béns, equips i subministraments. 

 
Article 7. Règim jurídic 

 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de 

concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015: 
- El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que 

el desenvolupen. 
- El Catàleg de concertació de l’any 2013. 
- Les condicions específiques de concertació de cada recurs.  
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2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Catàleg es troba constituït 
per: 
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 

en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
- 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. 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic.   
- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 

Reial 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 i 
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació. 

- Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
 

Capítol 2. Sol·licitud 
 
Article 8. Requisits 

 
1. La concessió d’un recurs inclòs en el Catàleg de l’any 2013 s’inicia a instància de l’ens 

destinatari mitjançant la presentació d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el 
Portal), a excepció dels recursos consistents en fons de prestació. 

 
2. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 22 de març de 2013 i finalitza en el 

termini màxim previst, amb caràcter específic, per a cada recurs al capítol 10 del present 
règim regulador. 

 
3. La sol·licitud de concessió de recursos contindrà la informació següent: 

- El nom de l’actuació. 
- La tipologia de recurs sol·licitat, així com també, l’Àrea corporativa i el programa al que 

s’adscriu. 
- La classe de recurs a què pertany amb indicació de si es tracta d’un recurs econòmic, 

tècnic o material. 
- Quan es tracti d’ajuts econòmics, l’aportació sol·licitada a la Diputació de Barcelona i el 

cost total previst de l’actuació. 
- El termini màxim de sol·licitud. 
- Identificació d’una persona com a contacte tècnic. D’acord amb l’article 27.7 de la Llei 

11/2007, de 22 juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el contacte 
tècnic serà destinatari de totes les comunicacions electròniques que es generin en 
relació amb la sol·licitud i esdevindrà el referent de la Diputació en primera instància, 
amb l’objectiu de facilitar-ne la seva consulta, el seguiment i la resolució d’incidències 
en la Plataforma de tramitació del Pla Xarxa de Governs Locals.  

- Les condicions específiques de concertació de cada recurs, les quals, vinculen als ens 
sol·licitants a tots els efectes. 

- Els ens destinataris podran adjuntar a la sol·licitud la documentació complementària 
que considerin adient, d’acord amb els requisits tècnics definits a la Seu electrònica i 
els previstos al Registre electrònic d’aquesta Corporació. 

 
4. En cas d’exigir-se documentació complementària, la seva presentació serà requisit 

indispensable per l’admissió i posterior tramitació de la sol·licitud. 
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5. Si una mateixa actuació ha de ser executada per part de diversos ens, s’admetrà la 
presentació d’una sol·licitud conjunta que reunirà els següents requisits: 
- La sol·licitud la presentarà l’ens encarregat de gestionar-la. 
- La sol·licitud identificarà la totalitat d’ens executors. 
- S’acreditarà la conformitat dels ens executors.  

 
6. Quan es concedeixin recursos tècnics i materials que versin sobre competències pròpies 

dels ens locals i que requereixin d’una prestació continuada en el temps, les condicions 
específiques de concertació podran limitar els seus efectes a la vigència del Pla. En 
aquest supòsit, els ens sol·licitants hauran de presentar una única sol·licitud amb efectes 
per a les anualitats 2013, 2014 i 2015. Els efectes d’aquesta extensió es circumscriuen a 
la sol·licitud i no es refereixen a la quantitat i característiques dels recursos que es 
puguin percebre en cada moment i que es determinaran en el respectiu acte de 
resolució.  

 
7. Les sol·licituds de recursos formulades durant el 2012 respecte les quals calgui recórrer 

a la contractació externa harmonitzada són vigents en el marc del present règim 
regulador. 

 
Article 9. Procediment de sol·licitud 

 
1. Els mitjans per tramitar les sol·licituds es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació de Barcelona. 
 
2. La tramitació electrònica es realitzarà a través de la Plataforma de tramitació del Pla 

Xarxa de Governs Locals (en endavant, la Plataforma).  
 
3. Per gaudir de la condició d’usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d’accés i 

identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
4. La Plataforma permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar 

l’estat de la seva tramitació. 
 
5. Quan els usuaris/àries de la Plataforma es corresponguin amb persones que ocupen els 

càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària, en el cas dels Ajuntaments de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, i de president/a i/o de secretari/ària, si es tracta 
d’altres d’ens destinataris previstos a la clàusula 5.2 del Protocol general del Pla, tindran, 
a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 

 
6. Altres usuaris/àries de la Plataforma poden disposar de les funcions de signatura i 

presentació de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la 
secretaria de l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

 
7. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica 

de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS, de 
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 

 
8. L’ús de la Plataforma comporta l’acceptació d’aquest règim de concertació, la tecnologia 

emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin. 
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Article 10. Registre i expedient electrònic 
 

1. Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través de la Plataforma es generarà un rebut 
de registre acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre 
electrònic de la Diputació.  

 
2. La sol·licitud registrada estarà disponible a través de la Plataforma. 

 
Article 11. Consulta i seguiment de sol·licituds 

 
1. Mitjançant la Plataforma es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds 

presentades a la Diputació. 
 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 

a. “Lliurada”: Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència 
d’incidències esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència 
d’incidències esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables. 

d. “Finalitzada”: Des del moment en que ha transcorregut el termini màxim de resolució. 
 

Article 12. Esmena a instància de l’ens 
 

1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris podran esmenar les sol·licituds que es 
trobin en estat de “lliurada”.  

 
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la tramitació d’una 

nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 

Article 13. Encàrrec de tramitació electrònica 
 

1. Els ens destinataris podran encarregar a la Diputació de Barcelona la tramitació 
electrònica de les seves sol·licituds quan existeixin dificultats que no es puguin resoldre 
dins el termini de sol·licitud i quan concorri algun dels supòsits següents:   
- Funcionament anòmal de les aplicacions.  
- Deficiències o incidències en la infraestructura de telecomunicacions. 
- Manca dels certificats digitals necessaris.  

 
2. L’acreditació de les condicions anteriors haurà de fer-se mitjançant el formulari 

homologat disponible, a partir del 18 d’abril de 2013, a la Seu Electrònica de la Diputació 
de Barcelona i haurà de presentar-se a la Diputació, degudament emplenat i signat, 
abans que finalitzi el termini màxim de presentació de les sol·licituds corresponents.  

 
3. En el termini d’un dia hàbil des de la recepció de l’acreditació de la impossibilitat de 

tramitació electrònica, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb l’ens afectat 
per tal de finalitzar el procediment de sol·licitud.  

 



35/239 

4. Si la finalització implica la presentació de documentació addicional per part de l’ens 
destinatari, s’haurà de presentar a la Diputació en el termini màxim de dos dies hàbils 
des de la finalització del termini de sol·licitud.  

 
5. El terminis per cada recurs del Catàleg 2013 figuren al Capítol 10 d’aquest règim 

regulador. 
 

Capítol 3. Instrucció 
 
Article 14. Responsables 
 
Els responsables del procediment d’instrucció són els centres gestors de la Diputació de 
Barcelona sota la direcció de les Coordinacions competents de les Àrees de Gestió 
constituïdes a la Corporació.  
 
Article 15. Revisió de sol·licituds i subsanació 

 
1. La Plataforma actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 

sol·licituds. 
 
2. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 

defectes esmenables, es procedirà de la següent manera: 
a. S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona 

que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la 
sol·licitud afectada i el defecte subsanable informant, a més, sobre la disponibilitat del 
requeriment de subsanació a la Plataforma. 

b. L’esmena de l’error es condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la 
sol·licitud. De conformitat amb l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el termini de subsanació serà de set dies naturals 
comptadors a partir de la data de l’accés a l’expedient disponible a la Plataforma. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït la referida subsanació, es 
considerarà que l’ens destinatari desisteix de la sol·licitud. 

c. Si transcorreguts deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic 
d’advertiment de subsanació no s’ha procedit a l’accés a l’expedient, s’entendrà que 
l’ens desisteix de la seva sol·licitud. 

 
3. Als efectes de tenir les sol·licituds per desistides, es tramitarà la corresponent resolució 

de conformitat amb els articles 71.1 i 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
4. Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc del termini 

de subsanació, de noves sol·licituds o sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
 
5. Els terminis màxims de revisió i de subsanació per cada recurs del Catàleg 2013 figuren 

al Capítol 10 d’aquest règim regulador, amb respecte dels límits establerts per la 
legislació en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment 
administratiu.  
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Article 16. Criteris automàtics de subsanació 
 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, els centres gestors responsables, sense 
necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant, podran adoptar els criteris de revisió que 
tot seguit s’indiquen amb els efectes que s’hi detallen: 
- Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds relatives a un mateix recurs, la sol·licitud 

posterior preval sobre l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
- Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses pel Catàleg, la sol·licitud 

posterior preval sobre l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
- Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun aspecte, 

preval la sol·licitud. 
- En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una sol·licitud 

conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord amb les condicions 
específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi els requisits 
establerts. 

 
Article 17. Valoració 

 
1. Per a la valoració de les sol·licituds, els centres gestors de la Diputació aplicaran 

íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el Catàleg, vetllant en tot cas per 
l'aplicació de criteris objectius en la concessió dels diversos recursos que s’hi contenen. 

 
2. Com a resultat del procés valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 

categories següents: 
a. Sol·licituds estimades per major valoració i suficiència de recursos: quan generin una 

concessió o un acte de concertació en haver-se localitzat recursos disponibles per 
atendre-les i per haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris previstos. 

b. Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos: quan no generin 
una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les i per 
haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris previstos.  

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: quan no puguin ser objecte 
de concessió, en no complir amb les condicions administratives i tècniques 
establertes a la convocatòria i al Catàleg. 

 
Article 18. Especialitats d’instrucció i valoració dels ajuts econòmics 

 
1. Els centres gestors disposen, com a màxim, fins al 6 de maig de 2013 per requerir la 

subsanació de defectes als ens sol·licitants d’ajuts econòmics.  
 
2. Les sol·licituds que no hagin estat esmenades per l’ens destinatari requerit dins el termini 

màxim establert es tindran per desistides i es procedirà a la seva desestimació. 
 
3. Els centres gestors de la Diputació elaboraran i faran custòdia dels corresponents 

informes d’instrucció, que contindran l’explicació de la forma com s’han ponderat els 
criteris de valoració del Catàleg i d’aquells aspectes rellevants relatius a la instrucció així 
com, si s’escau, una proposta motivada per declarar el caràcter plurianual de 
determinades actuacions i una proposta motivada d’aplicació del règim específic de 
pagaments avançats “a justificar”. 

 
4. Les sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la Diputació de 

Barcelona de 1.000 € o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.000 €, del 100 per 
cent de l’import sol·licitat. 
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5. No es procedirà a la realització de l’aportació mínima definida al punt anterior per als 
recursos següents:  
 Esport per prevenir el risc d'exclusió. 
 Esport adaptat, jornades organitzades per la Diputació de Barcelona. 
 Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació oberta. 

 
6. Els centres gestors, una vegada aplicats els criteris de valoració predeterminats al 

Catàleg, i a efectes d’emetre proposta de resolució, podran tenir en compte, amb 
caràcter general i com a criteri de valoració complementari als preestablerts al Catàleg, el 
fet que l’ens sol·licitant hagi justificat correctament els ajuts atorgats en el marc de la 
convocatòria del Pla de concertació corresponent a l’any 2011 dins els terminis 
establerts.  

 
Article 19. Especialitats d’instrucció i valoració de recursos tècnics i materials 
 
El termini màxim de què disposen els centres gestors per requerir la subsanació de defectes 
als ens sol·licitants de recursos tècnics i materials finalitza el 10 de gener de 2014.  
 
Capítol 4. Resolució i acceptació 
 
 Article 20. Responsables 

 
1. Els Coordinadors d’Àrea elevaran la proposta de resolució de concessió dels recursos 

previstos al Catàleg a l’òrgan competent per la seva aprovació, prèvia signatura de 
l’informe d’instrucció emès pel centre gestor corresponent. 

 
2. Els responsables de la tramitació de la resolució administrativa i de la gestió de 

l’acceptació seran els centres gestors i la Coordinació de Concertació i Assistència Local 
de la Diputació. 

 
Article 21. Formes de la resolució 
 
En base a la naturalesa de les actuacions i els compromisos que se’n derivin, i a criteri dels 
centres gestors, la resolució administrativa podrà adoptar una de les formes següents:  

 
a. Acord o resolució administrativa d’aprovació, per cada sol·licitud o per una relació 

col·lectiva de sol·licituds, que: 
o Serà el sistema  a utilitzar per a les classes de recurs següents: “ajuts econòmics”, 

“fons de prestació”, “redacció de plans, projectes i informes”, “realització de serveis i 
activitats” en el marc de catàlegs sectorials i “provisió de béns, equips i 
subministraments” consistents en cessió en propietat. 

o Amb caràcter ordinari, s’ha de produir en el termini màxim de sis mesos des de la 
recepció de la sol·licitud per la Diputació i no més tard del 31 de març de 2014, llevat 
que es tracti de la concessió de recursos respecte els quals calgui recórrer a la 
contractació externa harmonitzada. En aquest cas, el termini es perllongarà fins a tres 
mesos des de la recepció per Diputació de l’objecte del contracte. Transcorregut el 
termini màxim sense que s’hagi resolt la concessió, la sol·licitud s’haurà de considerar 
desestimada. 

o A criteri del centre gestor, la col·laboració es podrà formalitzar a través de convenis 
que recullin aquells aspectes que aportin valor al desenvolupament de les actuacions, 
la vigència dels quals s’ajustarà en tot cas a la del Pla. 

o Serà notificat a tots els ens destinataris de manera individualitzada en el termini 
màxim de deu dies. 
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o Amb caràcter general, s’entendrà acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un 
mes, comptat a partir de la data de la notificació, aquest no manifesta expressament 
la renúncia, sense perjudici que, en el cas de convenis, sigui necessari procedir a la 
seva signatura per a la seva plena efectivitat. 

 
b. Resolució administrativa d’acreditació, que: 

o Serà el sistema preferent per a les classes de recurs següents: “desenvolupament i 
manteniment de sistemes d’informació i gestió”, “realització de serveis i activitats” al 
marge dels catàlegs sectorials i “provisió de béns, equips i subministraments” 
diferents dels relatius a cessió en propietat. 

o Serà dictada pels centres gestors de la Diputació amb caràcter periòdic i no més tard 
del 31 de març de 2014. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès 
resolució, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada. 

o Relacionarà les actuacions realitzades als efectes de considerar la seva inscripció al 
Registre d’actuacions del Pla.  

o Haurà estat precedida d’una concertació entre els centres gestors de la Diputació i els 
ens destinataris, adreçada a concretar i validar els termes de realització de l’actuació, 
i que deixarà constància de les actuacions realitzades. 

 
Article 22. Especialitats de resolució i acceptació de la redacció de plans, projectes i 
informes 

 
1. Les actuacions d’aquesta classe s’han de formalitzar a través d’un acord o resolució 

administrativa, per cada sol·licitud, o bé, per una relació col·lectiva de sol·licituds que 
reguli les condicions d’execució i, en concret, el termini i forma de lliurament i recepció 
dels treballs i, si s’escau, el règim de cofinançament, que podrà vincular-se a 
l’adjudicació del contracte o al lliurament del treball.  

 
2. Amb caràcter general, si la resolució per la qual s’acorda la concessió dels recursos es 

correspon integrament amb els termes previstos al document de sol·licitud, en allò relatiu 
a l’abast i a les condicions de transferència dels recursos per part de la Diputació, no 
serà necessària l’acceptació expressa de la resolució per part de l’ens destinatari. En 
aquest supòsit, la Diputació podrà procedir a l’adopció immediata dels actes 
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. 

 
3. En cas contrari, es farà constar en el mateix acte de resolució que l’ajut s’entendrà 

acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de 
recepció de la notificació, no manifesta expressament la seva renúncia, sens perjudici 
que, en cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la seva signatura.  

 
4. L’acte de resolució dels ajuts podrà modificar, justificadament, l’esmentat  termini per a 

l’acceptació, així com també, la necessitat que hi hagi acceptació expressa. 
 

Article 23. Especialitats de resolució i acceptació dels ajuts econòmics 
 
 L’acte de concessió dels recursos serà tramitat pel Servei de Govern Local i s’aprovarà en 
el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 

 
1. L’acte de concessió es notificarà a tots els ens sol·licitants, de manera individualitzada, 

en el termini màxim de deu dies a comptar de la data de la seva aprovació i també es 
comunicarà als alcaldes/esses o presidents/es dels ens locals. 
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2. La Diputació publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic de 
la Corporació la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, 
l’aplicació pressupostària, el destinatari i la quantia de l’ajut, en el termini màxim de tres 
mesos des de la resolució. 

 
3. L’ajut s’entendrà acceptat pels ens destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir 

de la data de recepció de la notificació, no han manifestat expressament la seva 
renúncia, sense perjudici que, en el cas de convenis específics, sigui necessari procedir 
a la seva signatura. 

 
Article 24. Especialitats de resolució i acceptació dels fons de prestació 

 
1. L’acte de concessió serà tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la 

seva aprovació a la Junta de Govern per la Presidència delegada corresponent. Aquesta 
concessió expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada 
ens en els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 

 
2. L’acte es notificarà a tots els ens destinataris de manera individualitzada en el termini 

màxim de deu dies a comptar des de la seva aprovació. 
 
3. La Diputació publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la 

Diputació de Barcelona la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, 
l’aplicació pressupostària, el destinatari i la quantia de l’ajut, en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de la resolució. 

 
4. Per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els destinataris manifestin 

expressament l’acceptació de l’ajut, així com també la de tots els termes de la concessió 
i les condicions de la seva execució, a través del model normalitzat. Aquesta acceptació 
pot ser per la totalitat de l’ajut o parcial. 

 
Capítol 5. Execució i justificació 
 
Article 25. Responsables 

 
1. Els responsables del seguiment de l’execució de les actuacions són els centres gestors 

de la Diputació. A tal efecte, podran establir aquells mecanismes de seguiment i control 
de les actuacions que considerin adients, així com sol·licitar a l’ens destinatari còpia de la 
documentació corresponent a l’actuació, a més de requerir-li l’elaboració i el lliurament 
d’aquella documentació que es consideri necessària. 

 
2. L’ens destinatari haurà de mantenir informat al centre gestor de qualsevol canvi o 

incidència que alteri el contingut de la documentació lliurada i elaborada o de les 
condicions inicials de concertació. 

 
3. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca 

de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
Article 26. Especialitats d’execució de la redacció de plans, projectes i informes  

 
1. La realització de les actuacions consistents en la redacció de plans, projectes i informes 

es durà a terme, preferentment, amb mitjans propis de la Diputació, sens perjudici que, 
per raó d’especialitat o d’urgència, també es pugui dur a terme mitjançant la contractació 
externa. 
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2. En cas de recórrer a la contractació externa, la Diputació durà a terme la tramitació i 
gestió dels contractes que siguin necessaris per garantir l’efectivitat de l’ajut concedit. 

 
3. Els plans, projectes i informes es lliuraran als ens destinataris en els termes i dins del 

termini previst a l’acord de concessió. 
 
4. A partir del lliurament definitiu la Diputació no atendrà cap esmena referida als plans, 

projectes i informes. 
 
5. En els termes i dins del termini de l’acord de concessió, els ens destinataris hauran 

d’acreditar la recepció dels plans, projectes i informes. 
 
6. La vigència d’aquestes actuacions es vincularà al termini d’execució i lliurament dels 

plans, projectes i informes que són objecte de suport. 
 

Article 27. Especialitats d’execució i justificació dels ajuts econòmics 
 

1. Les actuacions que siguin objecte d’ajuts econòmics tindran un període d’execució 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013, a excepció de les actuacions 
plurianuals. 

 
2. Els destinataris disposaran, com a màxim, fins el 31 de març de 2014 per a presentar la 

corresponent justificació de despeses. 
 
3. Amb caràcter general, la despesa elegible serà la corresponent  als capítols 1, 2 i 4 del 

pressupost de depeses dels ens destinataris. No obstant, les condicions específiques de 
concertació aprovades al Catàleg podran preveure limitacions a l’elegibilitat de les 
despeses anteriors, o bé, admetre com a elegible la despesa corresponent a altres 
capítols del Pressupost de despesa.  

 
4. Amb caràcter general, els ajuts es pagaran prèvia presentació de la justificació de 

l’actuació objecte d’ajut. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens 
destinatari presenti el model normalitzat de justificació de despeses. 

 
5. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions 

que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació 
que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 75 % respecte del cost 
que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe 
justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.  

 
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert, a excepció de les 
declarades plurianuals. 

 
7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 

pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació 
es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar de nou la 
justificació. 

 
8. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi 

concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut que es 
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pagarà es calcularà aplicant la mateixa proporció sobre el cost , que en cap cas serà 
superior a l’aprovada. 

 
9. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 

realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada.  

 
10. Es podran justificar despeses indirectes, fins al cinc per cent de les despeses directes 

imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions específiques de concertació 
dels recurs corresponent, hagin establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta 
opció. 

 
11. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la Diputació 

sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà presentar una única 
justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.  

 
12. Si les despeses les ha executat i aprovat un ens instrumental de l’ens destinatari o 

participat per ell, el Secretari/ària o l’Interventor/a de l’ens destinatari, acreditarà les 
despeses corresponents i la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: 
- Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació 

majoritària, directa o indirecta de l’ens del que en depèn, o bé, 
- Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens destinatari 

del que en depèn, o bé, 
- Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament membres de 

l’ens destinatari del que en depèn. 
 

13. Per determinar l’ens principal d’un ens participat es considerarà qui ostenti la majoria de 
drets de vot o en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 

 
14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran, amb caràcter 

general, com s’indica a continuació: 
- L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de 

despeses per l’import total de l’ajut. 
- En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor. 
- L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la seva part 

de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar des que la 
Diputació faci efectiu el pagament. 

- L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
 

Article 28. Especialitats d’execució i justificació dels fons de prestació 
 

1. Les actuacions objecte de fons de prestació tindran un període d’execució comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. 

 
2. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a presentar la 

justificació de les despeses . 
 
3. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses 

dels ens destinataris. No obstant, les condicions específiques de concertació aprovades 
al Catàleg podran preveure limitacions a l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé, 
admetre com a elegible la despesa corresponent a altres capítols del Pressupost de 
despesa.  

 



42/239 

4. Per tal de fer efectiva l’aportació de la Diputació caldrà que l’ens destinatari presenti el 
model normalitzat de justificació de despeses. 

 
5. En l’acte de concessió dels fons de prestació es podrà preveure  el pagament de 

bestretes (pagaments “a justificar”) quan, degut a la concurrència de circumstàncies 
conjunturals, sigui aconsellable la seva previsió a efectes de garantir la prestació dels 
serveis bàsics, prèvia presentació de l’acceptació per part de l’ens destinatari  

 
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució previst a l'apartat primer d'aquest 
article. 

 
7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de 

l’ens destinatari inferior al concedit, el centre gestor de la Diputació, si s’escau, es posarà 
en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui esmenar la justificació. 

 
8. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 

realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada.  

 
9. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5% de les despeses directes imputades, 

llevat que els centres gestors, en les condicions específiques de concertació, hagin 
establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta possibilitat. 

 
10. Per garantir la viabilitat administrativa de la justificació i quan l’aportació de la Diputació 

sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà presentar una única 
justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.  

 
11. Si les despeses les ha executat i aprovat un ens instrumental de l’ens destinatari o 

participat per ell, el Secretari/ària o l’Interventor/a de l’ens destinatari acreditarà les 
despeses corresponents i la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: 
- Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació 

majoritària, directa o indirecta de l’ens del que en depèn, o bé, 
- Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens destinatari 

del que en depèn, o bé, 
- Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament membres de 

l’ens destinatari del que en depèn. 
 

12. Es considerarà com a ens principal o matriu d’un ens participat o instrumental qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, hagi aportat la majoria del finançament. 

 
13. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran, amb caràcter 

general, com s’indica a continuació: 
- L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de 

despeses per l’import total de l’ajut. 
- En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor. 
- L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la seva part 

de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar des que la 
Diputació faci efectiu el pagament. 

- L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
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Article 29. Pagaments 
  
Amb caràcter general, els ajuts es pagaran prèvia presentació de la justificació de l’actuació 
objecte d’ajut. 

 
1. Es podran efectuar pagaments prioritzats quan, a la justificació, s’acrediti la concurrència 

de circumstàncies excepcionals i/o d’urgència. Aquests pagaments es faran efectius en 
els deu dies hàbils immediatament posteriors a la data en què, completada la seva 
tramitació, se n’hagi constatat la urgència. 

 
2. Es podran efectuar bestretes quan, a la sol·licitud, s’acrediti la concurrència de 

circumstàncies excepcionals i/o d’urgència i el centre gestor, a l’informe d’instrucció, les 
informi favorablement. 

 
Capítol 6. Règims específics 
 
Article 30. Actuacions plurianuals  

 
1. Quan es tracti de recursos econòmics, amb caràcter excepcional i per causes 

degudament acreditades, la Diputació podrà aprovar ajuts que comporten declaració de 
plurianualitat de despesa a càrrec dels exercicis 2013 i 2014. 

 
2. El període d’execució màxim d’aquestes actuacions comprendrà de l’1 de gener de 2013 

fins el 31 de desembre de 2014. 
 
3. L’acte en què es formalitzi l’ajut establirà la part de l’actuació que s’ha d’executar el 

primer any i el sistema de pagament. En el primer any s’haurà de consignar com a mínim 
el 50 per cent de l’import total de l’ajut. 

 
4. S’estableixen dos terminis de justificació de les despeses de les actuacions plurianuals:  

- Termini de justificació parcial: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a 
les actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard del 31 de març de 
2014. 

- Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a 
les actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març de 
2015. 

 
5. L’ens destinatari haurà de realitzar, com a mínim, una justificació parcial corresponent al 

50 per cent de l’import consignat per aquell any. La manca o insuficiència d’aquesta 
justificació parcial podrà comportar la revocació de l’ajut o la reducció del seu import, 
procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats. 

 
6. Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució 

s’incorporaran com a romanent en el pressupost del segon any, sempre que es compleixi 
amb l’establert en el paràgraf anterior, i podran ser justificats per l’ens destinatari dins del 
termini de justificació final. 

 
7. Excepcionalment i de forma motivada, la Diputació podrà fer un únic pagament inicial i 

per avançat “a justificar”, en els terminis generals establerts, equivalent a l’import total 
concedit per al primer any. El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra 
presentació de la justificació final de tota l’actuació. 
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Article 31. Catàlegs sectorials 
 

1. El “Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial” de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local té la consideració de catàleg sectorial. 

 
2. La concessió d’un recurs propi d’un catàleg sectorial implica l’obtenció, no separable per 

part de l’ens destinatari, d’un recurs material, adreçat a la realització d’una activitat 
catalogada per l'àrea gestora, i d’un ajut econòmic, adreçat a procurar un suport al 
finançament d’aquesta activitat, sent el recurs material esmentat el preeminent a efectes 
de determinar el procediment a seguir per la seva concessió. 

 
3. La relació d’activitats catalogades i el procediment per a la seva concessió es publicaran 

a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
4. Els centres gestors podran aprovar la modificació del contingut dels respectius catàlegs 

sectorials durant el seu termini de vigència, si s’escau, sense superar l’any 2013. 
 
5. Correspon als centres gestors regular i aprovar les condicions de participació d’aquelles 

entitats que estiguin interessades a formar part de l’oferta d’aquests catàlegs.  
 
6. La resolució de les sol·licituds es farà per decret que aprovarà, simultàniament, el recurs 

material i l’econòmic que hi està vinculat, i establirà, si s’escau, el règim de 
cofinançament de l’activitat entre l’ens destinatari i la Diputació. 

 
7. El termini d’execució de les actuacions en raó de les quals es van atorgar els ajuts es 

concretarà en l’acte de formalització. Els responsables del seguiment de l’execució dels 
ajuts són els centres gestors. 

 
8. Els destinataris hauran de justificar la realització de les activitats, com a màxim, en els 

dos mesos següents a la data de la seva finalització. En cas que la data de finalització 
sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació serà de 
dos mesos a comptar des de la data recepció de la notificació. A criteri del centre gestor, 
es podrà fixar un termini de justificació general.    

 
Capítol 7.  Modificacions en la resolució 
 
Article 32. Canvis de destinació 

 
1. Quan s’hagin concedit recursos econòmics, l’ens destinatari podrà sol·licitar un canvi de 

destinació dels mateixos.  
 
2. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la presentació a la 

Diputació de Barcelona, per part de l’ens destinatari, d’una sol·licitud degudament 
motivada, així com també, l’acreditació de la producció d’un canvi en la necessitat que es 
va indicar a la sol·licitud mitjançant ofici de l’alcalde/essa o president/a, o si s’escau, del 
regidor/a responsable per part de l’ens destinatari.  

 
3. La concessió d’aquest canvi de destinació resta condicionada a que la nova actuació es 

pugui emmarcar dins algun dels programes que gestiona el mateix centre gestor i a que 
es puguin aplicar els mateixos criteris de valoració que corresponien a la sol·licitud inicial.  

 
4. És requisit imprescindible que les modificacions anteriors s’informin favorablement pels 

corresponents centres gestors.  
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5. El termini de presentació de sol·licituds de modificació que tinguin per objecte el canvi de 
destinació dels recursos econòmics concedits finalitzarà el 13 de desembre de 2013. 

 
6. En cas que el canvi es formalitzi mitjançant conveni, per a la seva efectivitat serà 

suficient amb la mera presentació d’una sol·licitud per part de l’ens destinatari, 
l’aprovació de la modificació i la seva notificació posterior per la Diputació. 

 
Article 33. Ampliació de terminis  

 
1. Mitjançant ofici de l’alcalde/essa, o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària, es 

podrà concedir una pròrroga del termini d’execució i de justificació de les actuacions 
objecte d’ajut que no podrà excedir de la meitat del termini previst per a l’execució i 
justificació de les actuacions corresponents, en els termes de l’article 49 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

 
2. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la prèvia presentació a 

la Diputació, per part de l’ens destinatari, d’una sol·licitud degudament motivada.  
 
3. El termini de presentació de sol·licituds de modificació que tinguin per objecte l’ampliació 

de terminis finalitzarà el 13 de desembre de 2013. 
 

Article 34. Renúncies i reduccions d’ajuts 
 

1. L’ens destinatari podrà renunciar a la totalitat de l’ajut mitjançant ofici de l’alcalde/essa o 
president/a, o bé, del regidor/a responsable adreçat al centre gestor corresponent per tal 
que emetin el corresponent informe. Per donar curs a la renúncia és requisit 
imprescindible comptar amb l’informe favorable del centre gestor corresponent. 

 
2. En cas que l’ens destinatari no justifiqui la totalitat de l’import concedit, havent-se 

presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà, d’ofici, a la reducció de l’import 
de l’ajut, previ informe favorable dels centres gestors corresponents.  

 
3. Els centres gestors podran aplicar durant l’any 2013 les quantitats corresponents a 

renúncies i reduccions al finançament d’aquelles sol·licituds que compleixin amb les 
condicions administratives i tècniques establertes. 

 
4. En relació a les reduccions per import igual o inferior a 500 €, es procedirà a dictar una 

resolució de caràcter intern que donarà per finalitzada la tramitació, sense que sigui 
necessària la seva notificació.  

 
Article 35. Altres modificacions 

 
1. La Diputació podrà modificar la resolució de concessió de recursos en qualsevol 

moment, d’ofici o a instància dels interessats, per tal de rectificar errors materials de fet o 
aritmètics, així com també, per assegurar la viabilitat administrativa i financera de 
l’actuació. 

 
2. La Diputació podrà acceptar subrogacions d’altres ens destinataris sempre i quan 

estiguin degudament  justificades i no es modifiqui el règim de drets i obligacions 
corresponents a l’ajut concedit.  
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Capítol 8.  Tancament 
 
Article 36. Audiència i tancament 

 
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop 

transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler electrònic de la Diputació la liquidació 
provisional, i s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de 
justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar  i al·legar el que s’estimi pertinent 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.  

 
2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni 

s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació dels 
ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent reintegrament dels 
imports abonats.  

 
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports satisfets 

per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas d’existir quanties 
pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari dels ajuts, 
s’efectuï la compensació. 

 
Capítol 9. Protecció de dades 
 
Article 37. Protecció de dades 

 
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent 

sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de 
fitxers sempre que ostentin la condició de Responsables dels fitxers de les dades 
personals a tractar en el decurs dels treballs. 

 
2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del 

tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades 
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de 
l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la 
Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subcontractista  respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la LOPD. 

 
3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el 

subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del 
subcontractista i els tractaments subcontractats. 

 
4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) 

i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del 
tractament i que disposa de l’ autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els 
termes previstos a l’art. 12 de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació. 

 
5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 

següents: 
 Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 

per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a 
la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts. 
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 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels 
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, 
i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades, d’acord amb les 
previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 

 Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la 
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en 
execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre 
l’empresa o empreses subcontractades. 

 No es realitzarà cap transferència internacional de dades sense disposar prèviament 
de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 

 
Capítol 10.  Taula de terminis màxims 

 
 



 

 
 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Accions de foment de fires locals 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Accions de foment de mercats de venda no 

sedentària 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Accions de foment de mercats municipals 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Activitats de la Xarxa de Museus Locals 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Activitats de sensibilització i comunicació 

ambiental 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Activitats de vigilància i control d'establiments 
alimentaris 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Activitats relacionades amb els animals de 
companyia (gossos i gats) 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Actuacions per a la dinamització comercial d'un 

centre comercial urbà 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Actuacions singulars i estratègiques per a la 
dinamització comercial d'un centre comercial 

urbà 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Adapta 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Adequació a la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Adquisició de sonòmetres, estudis del soroll i 
adequació acústica de locals 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Agències de desenvolupament econòmic local 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Anàlisi d'aigües 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Anàlisi i millora de processos 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Anàlisi i valoració de la prestació de serveis i 
les competències municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Anàlisi, diagnosi i millora de l'estructura 
organitzativa i de llocs de treball 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Arranjament d'habitatges per a la gent gran 
Recurs material - 

Realització de 
serveis i activitats 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Assistència de personal tècnic als tribunals i 
òrgans de selecció 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Auditoria de l'administració de personal 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Avaluació del soroll provocat per les 
infraestructures, les activitats i el veïnatge 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Bancs i papereres 

Recurs material - 
Provisió de béns, 

equips i 
subministraments 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Camins municipals 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Campanyes d'inspecció de consum de caràcter 
informatiu en establiments comercials 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Catàleg d'activitats de suport a la funció 
educativa de les famílies 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Catàleg municipal de tràmits 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Censos d'activitats comercials i de serveis 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Censos d'activitats i aplicació informàtica GIA 

Recurs tècnic - 
Desenvolupament i 

manteniment de 
sistemes 

d'informació i gestió 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Centres locals de serveis a les empreses 
(CLSE) 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Certificació energètica d'edificis existents 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Cessió d'accions formatives semipresencials i 
en línia i de recursos formatius 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Consultoria en matèria de prevenció de riscos 
laborals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Contractació municipal del subministrament 
elèctric 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Control d'establiments de tatuatge i pircing 
Recurs material - 

Realització de 
serveis i activitats 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Control sanitari de l'aigua de consum humà 
Recurs material - 

Realització de 
serveis i activitats 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Control sanitari de piscines d'ús públic 
Recurs material - 

Realització de 
serveis i activitats 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Creació, anàlisi i millora de seus electròniques 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Creació, millora i desenvolupament d'Oficines 
d'Atenció Ciutadana (OAC) 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants 

Recurs econòmic - 
Fons de prestació 

Sense 
sol·licitud 

Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud 21/03/2013 

Desenvolupament de projectes de prevenció 
del fracàs escolar 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Desenvolupament d'eines tècniques per a 
l'elaboració de materials formatius 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Diagnosis i plans locals de formació 
professional 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Dinamització de programes esportius locals 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Disseny d'accions formatives no presencials 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Disseny i creació d'espais virtuals 
d'aprenentatge 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Elaboració de mapes de soroll, mapes de 
capacitat acústica i plans d'acció 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Elaboració de plans educatius locals 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Elaboració d'informes d'anàlisi i valoració dels 
espais lliures 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Elaboració i disseny de quadres de 
comandament 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Elaboració o actualització de la cartografia 
topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Els serveis socials més a prop 
Recurs material - 

Realització de 
serveis i activitats 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i 
de participació oberta 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Espais lúdics i de salut per la gent gran 

Recurs material - 
Provisió de béns, 

equips i 
subministraments 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Esport adaptat, jornades organitzades per la 
Diputació de Barcelona 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Esport per prevenir el risc d'exclusió 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Estudi de costos de manteniment de cementiris 
municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudi de nous traçats i millora d'interseccions 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis d'anàlisi integral del teixit comercial en 
petits municipis 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de desenvolupament econòmic i 
territorial 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Estudis de dinamització i ordenació de l'activiat 
comercial 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de la qualitat de l'aire ambient 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de millora d'accés als polígons 
industrials 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de modernització i creació de fires 
locals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de modernització i creació de mercats 
de venda no sedentària 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de modernització i creació de mercats 
municipals 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Estudis de programació d'equipaments i espai 
públic 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de provisió de banda ampla al territori 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de seguretat viària de camins 
municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis de seguretat viària en zona urbana 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis d'habitatge vinculats al planejament 
urbanístic 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis d'implantació del vehicle elèctric 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis i plans d'accessibilitat 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis i plans de mobilitat urbana 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Estudis i suport en matèria d'activitats i 
establiments 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis i suport en matèria urbanística 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis per a la provisió d'habitatge amb 
finalitats socials 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis per a l'optimització dels habitatges 
municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Estudis per al disseny de les polítiques locals 
d'habitatge 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Festivals i esdeveniments artístics 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Finançament d'accions per al foment de 

l'ocupació 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Finançament de l'àmbit de benestar social 
Recurs econòmic - 
Fons de prestació 

Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud 21/03/2013 

Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Finançament dels serveis locals d'ocupació 
Recurs econòmic - 
Fons de prestació 

Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud 21/03/2013 

Foment al desenvolupament cultural local 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Foment de la participació infantil i juvenil 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Foment de l'accés de la ciutadania a 

l'administració electrònica 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Foment de xarxes intermunicipals d'educació 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Funcionament de centres i serveis municipals 

de formació de persones adultes 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Funcionament d'escoles bressol municipals 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Funcionament d'escoles i serveis municipals de 

música i arts 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Gestió de documents electrònics 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Gestió de la dinamització en un centre 
comercial urbà 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Gestió de la informació geogràfica local 

Recurs tècnic - 
Desenvolupament i 

manteniment de 
sistemes 

d'informació i gestió 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Gestió i creació de programes, serveis i centres 
educatius 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Gestió i planificació estratègica territorial 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Gestió i tramitació de reclamacions de la 

ciutadania en matèria de consum: bústia del 
consumidor 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Grups de suport emocional i ajuda mútua 
Recurs material - 

Realització de 
serveis i activitats 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Implantació de mesures de gestió sostenible 
ambiental i econòmica 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Indicadors bàsics del mercat de treball 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Informes jurídics 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Iniciatives territorials innovadores per al 
desenvolupament econòmic 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Inspeccions i propostes de millora en ponts 
municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Instrucció d'expedients disciplinaris 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Instruments de planificació i de gestió de 
recursos humans 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals 

Recurs econòmic - 
Fons de prestació 

Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud 21/03/2013 

Inventari de cementiris municipals 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Mapes de patrimoni cultural 

Recurs tècnic - 
Desenvolupament i 

manteniment de 
sistemes 

d'informació i gestió 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Mentor 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Mesures dels camps electromagnètics generats 
per línies elèctriques o antenes de telefonia 

mòbil 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Millora de la competitivitat d'empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat 

Recurs econòmic - 
Fons de prestació 

Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud 21/03/2013 

Millora de les condicions de seguretat i 
salubritat a les platges 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Millora del material esportiu inventariable 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Models de gestió de la qualitat 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Modernització de les estructures dels mercats 
de venda no sedentària 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Neteja viària hivernal d'accessos a nuclis 

principals de municipis (hivern 2013-2014) 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Observatoris del desenvolupament econòmic 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Optimització de la gestió de les polítiques de 
mercat de treball en l'àmbit supramunicipal 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Optimització de la gestió de les polítiques de 
teixit productiu en l'àmbit supramunicipal 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Pla d'acollida per a nous directius i 
comandaments 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Pla de desenvolupament per a directius i 
comandaments 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Pla director de l'espai públic 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Pla director del verd urbà 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Pla director d'equipaments 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Pla d'ordenació i optimització dels recursos 
humans per a la prestació de serveis 

municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Planejament urbanístic 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Planificació de la intervenció en monuments 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Planificació educativa i escolar i prospecció 
demogràfica 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Planificació estratègica de projectes de la 
societat de la informació 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans d'autoprotecció 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans de formació per a projectes de millora 
organitzativa 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans de manteniment d'equipaments 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans de viabilitat de centres educatius 
municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans directors de recursos hídrics locals 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans directors de sistemes d'informació i 
comunicació 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans directors de xarxes de serveis 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Plans i projectes per al desenvolupament 
cultural local 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans locals d'habitatge 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans municipals de formació 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans, programes i projectes d'acció 
comunitària i de foment de la ciutadania activa 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans, programes i projectes d'actuació en 
polítiques d'igualtat i drets civils 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans, programes i projectes de joventut 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans, programes i projectes d'impuls i foment 
de la participació ciutadana 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Plans,programes i projectes en matèria de 
convivència 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Polígons d'activitat econòmica (PAE) 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Polítiques comercials integrals en municipis de 

menys de 10.000 habitants 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Préstec d'unitats mòbils de mesura del soroll 
ambiental 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Programació i manteniment d'equipaments 
educatius 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Programes de rehabilitació residencial d'àrees 
urbanes 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projecte integral de formació en línia i 
semipresencial 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes d'administració electrònica 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Projectes d'atenció a la dependència 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes d'atenció a les persones grans 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes d'atenció domiciliària 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes de cooperació al desenvolupament 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Projectes de gestió i manteniment 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes de prevenció de les 
drogodependències des dels serveis socials 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes de seguretat alimentària 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Projectes de transició escola-treball 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Projectes d'equipaments i espai públic 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes d'implantació i renovació de serveis 
urbans 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes d'intervenció en monuments 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes i activitats de promoció de la salut 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 
Projectes i activitats en matèria de sanitat 

ambiental 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Projectes i estudis integrals de regeneració 
d'àrees urbanes 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes per a infants i adolescents en situació 
de risc 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes per a la inclusió social 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Projectes per a la millora de la gestió de serveis 
socials 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Projectes singulars de dinamització del teixit 
productiu 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Promoció de mesures contra el canvi climàtic i 
per la gestió sostenible 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Protecció del patrimoni arquitectònic 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Punts d'informació i dinamització als centres 
d'ensenyament secundari (PIDCES) 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Recerca històricoarqueològica 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Recull d'activitats de suport a l'activitat 
empresarial 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Redacció o revisió del Pla de prevenció 
d'incendis a les urbanitzacions 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Reforma, condicionament i rehabilitació 
d'habitatges destinats a necessitats socials 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Representació i defensa davant d'altres 
institucions 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Representació i defensa en processos judicials 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Sensibilització i educació per al 
desenvolupament 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Servei d'acompanyament a ajuntaments i 
associacions de comerciants i empresaris 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Servei de préstec de carpes 
Recurs material - 

Realització de 
serveis i activitats 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Sistemes d'avaluació de l'acompliment 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Sistemes de carrera professional 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a la formació professional local 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Suport a la gestió dels serveis del cicle de 
l'aigua i l'enllumenat 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a l'abordatge integral contra la violència 
masclista 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a l'estratègia comercial 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a l'estratègia física i comercial dels 
mercats municipals 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a l'execució de projectes de regeneració 
urbana 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a polítiques de seguretat de la 
informació i de l'administració electrònica 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

01/10/2013 01/10/2013 03/10/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a processos de negociació de les 
condicions de treball 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport a projectes en matèria de diversitat 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport al disseny i la creació de centres 
d'informació i recursos per a dones 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport al servei de menjador de les escoles 
bressol municipals 

Recurs econòmic - 
Fons de prestació 

Sense 
sol·licitud 

Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud Sense sol·licitud 21/03/2013 

Suport als equips de serveis socials bàsics: la 
supervisió 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport als serveis locals d'habitatge 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport als serveis municipals de consum 
Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 



 

Recurs 
Tipus i classe de 

recurs 
SOL·LICITUD 

ENCÀRREC 
TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

FINALITZACIÓ 
ENCÀRREC TRAMITACIÓ 

ELECTRÒNICA 

REQUERIMENT 
D'ESMENA 

ESMENA RESOLUCIÓ 

Suport en mediació ciutadana 
Recurs tècnic - 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport formatiu als paradistes del mercats 
municipals 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Suport tècnic per a l'actualització de la 
cartografia d'adreces postals 

Recurs tècnic - 
Desenvolupament i 

manteniment de 
sistemes 

d'informació i gestió 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Tractament de vegetació de parcel·les no 
edificades dels ens públics locals 

Recurs econòmic - 
Ajuts econòmics 

25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 06/05/2013 23/05/2013 
3 mesos des de finalització 

de termini de sol·licitud 

Verificació de l'estanquitat de la xarxa urbana 
de distribució d'aigua 

Recurs tècnic - 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2013 31/12/2013 02/01/2014 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 

Visita de les unitats mòbils d'informació al 
consumidor 

Recurs material - 
Realització de 

serveis i activitats 
25/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 10/01/2014 27/01/2014 31/03/2014 
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Tercer.- Aprovar la convocatòria dels recursos inclosos al Catàleg de concertació de 
l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Quart.- Aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg de concertació 
de l’any 2013 una quantia total màxima de vint-i-dos milions cent vuitanta-vuit mil set-
cents deu (22.188.710) €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries detallades a 
l’article cinquè del règim regulador del Catàleg.  
 
Cinquè.- Aprovar les condicions específiques de concertació dels recursos previstos al 
Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
(Annex II).  
 
Sisè.- Procedir a la substitució de l’actual plataforma de tramitació CONCERT@, 
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, per la nova Plataforma de tramitació del 
Pla Xarxa de Governs Locals, i publicar-ne la relació de procediments relacionats amb 
la present convocatòria, els models de documents a utilitzar, el règim de concertació i 
els mitjans disponibles per a la tramitació.  
 
Setè.- Habilitar expressament i àmpliament al Diputat delegat per a la cooperació local 
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim.  
 
Vuitè.- La Diputació de Barcelona es reserva l’opció d’habilitar i aprovar, mitjançant 
Decret del Diputat Delegat per a la cooperació Local, altres mecanismes per a la 
presentació de sol·licituds, així com també, la modificació d’aspectes procedimentals i 
de gestió relacionats amb la present convocatòria i el Catàleg, amb l’objectiu de 
contribuir a dotar d’una major eficàcia i eficiència la gestió de les accions de suport 
derivades d’aquesta convocatòria. 
 
Novè.- Comunicar aquests acords als ens que s’han adherit al Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Desè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis 
electrònic de la Diputació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
12.- Decret de la Presidència, de data 8 de març de 2013 que resol modificar 
l’article 10 de les Bases reguladores i convocatòria de subvencions a les 
programacions estables de caràcter professional de música i arts escèniques en 
el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals per al primer semestre de 2013.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
Atès que la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2012 (registre d’acords 
755/12) va aprovar les Bases reguladores i convocatòria de subvencions a les 
programacions estables de caràcter professional de música i arts escèniques en el 
marc del protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al 
primer semestre de 2013. 
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Atès que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província del dia 14 de gener de 2013  
l’anunci de les Bases reguladores i de la convocatòria d’acord amb el que estableix 
l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i 
l’article 124.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS). 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 31 de gener de 
2013. 
 
Atès que per Decret de la Presidència número 882/2013, de 14 de febrer de 2013 es 
va aprovar la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
Vist que s’ha de modificar l’article 10 de les Bases reguladores i convocatòria de 
subvencions a les programacions estables de caràcter professional de música i arts 
escèniques pel que fa a l’òrgan col·legiat competent en la proposta de concessió de 
les subvencions. 
 
Atès que la proposta de concessió no pot ser elaborada pels membres designats en 
l’acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2012 atesos els canvis 
d’organització de la Corporació introduïts per Decret de la Presidència número 
882/2013. 
  
Atès que cal modificar la composició de l’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 on diu  
 
“La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 
 Per la Diputada delegada de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable. 
 Pel Coordinador en Matèria de Cultura. 
 Per un/a representant de la Presidència de la Corporació. 
 Per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
 Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. 
 Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística. 
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.” 
 
Hauria de dir: 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 
 Per la Diputada adjunta de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable. 
 Per la Coordinadora en Matèria de Cultura. 
 Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Presidència. 
 Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística. 
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Presidència. 
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Atès que urgeix l’aprovació d’aquesta rectificació per tal d’iniciar els tràmits de la 
resolució de la concessió de subvencions adreçades a les programacions estables de 
caràcter professionals de música i arts escèniques ja que molts dels espectacles 
subvencionats poden justificar-se, alleugerint els problemes econòmics dels diferents 
departaments de cultura dels ens locals, alhora que urgeix complir el termini per a 
l’atorgament de les subvencions regulat a l’article 11 de les Bases Reguladores, que 
s’exhaureix el proper 30 de març, i que a l’agenda.corporativa només s’ha establert 
una única sessió de Junta de Govern per al dia 21 de març. 
 
Vist l'apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

R E S O L U C I Ó 
 
Primer.- Modificar l’article 10 de les Bases reguladores i convocatòria per a la 
concessió  de subvencions a les programacions estables de caràcter professional de 
música i arts escèniques per al primer semestre de 2013, que determina la composició 
de l’òrgan col·legiat que s’hauria de constituir segons l’acord de la Junta de Govern de 
data 20 de desembre de 2012 per proposar la concessió de les subvencions d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona i que quedaria format per les següents persones: 
 
 Per la Diputada adjunta de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable. 
 Per la Coordinadora en Matèria de Cultura. 
 Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Presidència. 
 Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística. 
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Presidència. 
 
Segon.- Donar compte a la Junta de Govern als efectes de la seva ratificació en la 
següent sessió que celebri. 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de convocatòria, segons Bases 
reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, adreçades als ens partícips del Protocol d’adhesió al 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, amb l’objecte de donar suport 
a les programacions estables de caràcter professional de música i arts 
escèniques  per al primer semestre de 2013.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat Adjunt de la Presidència i Diputat Delegat de Cultura, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb data 20 de desembre de 2012 (registre de resolucions 755/2012) es varen 
aprovar per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases 
reguladores i la convocatòria de subvencions a  les programacions estables de 
caràcter professional de música i arts escèniques en el marc del Protocol d’adhesió al 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al primer semestre de 2013 
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(publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de gener de 
2013), d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 
d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, 
corresponent al dia 15 de gener de 2009.  
 
Atès que el dia 31 de gener de 2013 va finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds per a aquesta convocatòria per part dels ens adherits al Protocol de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals. 
 
De conformitat amb l’article 10 de l’esmentada convocatòria de concessió de 
subvencions, modificat per decret de la Presidència de data 8 de març de 2013    
(registre de resolucions  1624/2013) i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït un òrgan col·legiat integrat per la Diputada 
adjunta de Cultura (com a presidenta de l’Òrgan responsable), per la Coordinadora en 
matèria de Cultura, pel Gerent dels Serveis de Cultura,  per la cap de l’Oficina de 
Difusió Artística i per un tècnic en matèria de Cultura; per dirigir la instrucció del 
procediment i formular la corresponent proposta de resolució de la convocatòria 
04453/13, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds, en funció de la major 
puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració previstos en les Bases 
reguladores. 
 
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds i que 
consta a l’expedient. 
 
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en 
l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 13 h. del dia 8 de març de 2013 i que consta 
a l’expedient. 
 
Atès que el pressupost màxim que la Junta de Govern de data 20 de desembre de 
2012 va aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de sis-cents mil (600.000) €, 
dels quals quatre-cents cinquanta mil corresponien a l’aplicació pressupostària 
G/40103/335A0/46203 i cent cinquanta mil euros corresponien a l’aplicació 
pressupostària G/40103/335A0/46903. 
 
Atès la participació d’un Consorci  i d’una Entitat Metropolitana s’ha fet necessari 
habilitar les aplicacions pressupostàries G/40103/335A0/46700 i 
G/40103/335A0/46800, aplicacions pressupostàries que inicialment no estaven 
previstes.  
 
Vist l’apartat 3.3 e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Delegació de Cultura, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la Diputació 
de Barcelona, per a les actuacions incloses dins de les programacions professionals 
estables d’iniciativa municipal per al primer semestre de 2013 en el marc del Protocol 
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, i d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent 
Acta que consta a l’expedient. 
 
Relació de subvencions atorgades: 
 

Núm. Operació 
Comptable  / 

posició 
NIF Nom Ens Puntuació 

Total 
import 
atorgat 

1303000943 / 1  P 0812000 H Ajuntament de Mataró 47,0 20.143,92
1303000943 / 2  P 0818600 I Ajuntament de Sabadell 47,0  7.783,96
1303000943 / 3  P 0828400 B Ajuntament de Tordera 47,0 11.772,46
1303000943 / 4  P 0828500 I Ajuntament de Torelló 47,0 10.372,50
1303000943 / 5  B 63142848 Viladecans Qualitat, SL 46,5 31.144,31
1303000943 / 6  B64471923 Manresana d'Equipaments Escènics, SLU 46,0 48.118,75

1303000943 / 7  P 5830601 J 
Organisme Autònom Local Patronat del Teatre Cal Bolet 
(Vilafranca del Penedès) 

46,0 21.387,96

1303000943 / 8  P 0830800 I Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 45,5 20.447,96
1303000943 / 9  P 0829900 J Ajuntament de Vic 45,0 34.039,42
1303000943 / 10  P 0816800 G Ajuntament del Prat de Llobregat 45,0 7.536,45
1303000943 / 11  P 0826600 I Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 44,0 7.150
1303000943 / 12  B 62722442 Granollers Escena, SL 44,0 22.391
1303000943 / 13  P 0818300 F Ajuntament de Rubí 43,0 8.405,55
1303000943 / 14  P 0808700 I Ajuntament de la Garriga 42,5 5.499,99
1303000943 / 15  P 0815800 H Ajuntament de Parets del Vallès 42,5 11.447,52
1303000943 / 16  P 0820100 F Ajuntament de Sant Celoni 42,5 6.299,89
1303000943 / 17  G 08894644 Patronat Municipal de Cultura (Ripollet) 42,5 12.006,71
1303000943 / 18  P 0804500 G Ajuntament de Cardedeu 42,0 6.163,16
1303000943 / 19  P 0810000 J Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 42,0 38.248,66
1303000943 / 20  P 0805500 F Ajuntament de Castelldefels 41,0 9.785,03
1303000943 / 21  P 0824500 C Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 41,0 7.887,18
1303000943 / 22  P 5810101 E Institut Municipal de Cultura (Igualada) 41,0 14.933,85
1303000943 / 23  P 5820404 A Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat 41,0 32.510,75
1303000943 / 24  P 0801200 G Ajuntament d'Avinyó 40,5 5.033,60
1303000943 / 25  B 65310062 Badalona Cultura, SL 40,5 13.847,50
1303000943 / 26  P 0819500 J Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 40,0 8.776,75
1303000943 / 27  P 0819900 B Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 40,0 9.468,86

1303000943 / 28  P 5808501 J 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut (les Franqueses del Vallès) 

40,0 6.827,98

1303000943 / 29  P 0812400 J Ajuntament de Montcada i Reixac 39,5 5.590,20
1303000943 / 30  P 0827900 B Ajuntament de Terrassa 39,5 17.008,25
1303000943 / 31  P 0814200 B Ajuntament d'Òdena 39,5 2.468,40
1303000943 / 32  P 0821200 C Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 39,0 4.452,80
1303000943 / 33  P 0821600 D Ajuntament de Sant Joan Despí 39,0 11.271,99
1303000943 / 34  P 0801000 A Ajuntament d'Artés 38,0 1.469,55
1303000943 / 35  P 0801800 D Ajuntament de Balsareny 38,0 3.872
1303000943 / 36  P 0825200 I Ajuntament de Barberà del Vallès 38,0 8.229,21
1303000943 / 37  P 0807200 A  Ajuntament de Cornellà de Llobregat 38,0 8.681,76
1303000943 / 38  P 0821400 I Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 38,0 3.475,55
1303000943 / 39  P 0829700 D Ajuntament de Vallromanes 38,0 3.254,37
1303000943 / 40  V 61812574 Consorci Teatre la Massa (Vilassar de Dalt) 38,0 2.304,94
1303000943 / 41  P 5811301 J Patronat Municipal d'Atenció a les Persones de Martorell 38,0 2.584,75
1303000943 / 42  P 0800600 I Ajuntament d'Arenys de Mar 37,0 2.029,87
1303000943 / 43  P 0803900 J Ajuntament de Canet de Mar 36,5 3.257,93
1303000943 / 44  P 0815500 D Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 36,5 7.011,95
1303000943 / 45  P 0821700 B Ajuntament de Vilassar de Mar 36,5 3.152,05
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Núm. Operació 
Comptable  / 

posició 
NIF Nom Ens Puntuació 

Total 
import 
atorgat 

1303000943 / 46  P 0822400 H Ajuntament de Calldetenes 36,0 4.343,90
1303000943 / 47  P 0811900 J Ajuntament de Matadepera 36,0 4.840
1303000943 / 48  B 64995871 Premià Serveis Municipals, SLU 36,0 6.640
1303000943 / 49  P 0824800 G Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 35,5 2.202,20
1303000943 / 50  P 0800003 F Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 35,5 2.137,50
1303000943 / 51  P 0828200 F Ajuntament de Tiana 34,0 2.595,45
1303000943 / 52  P 0806600 C Ajuntament de Centelles 33,5 2.501,85
1303000943 / 53  P 0810700 E Ajuntament de Lliçà de Vall 33,0 1.125,30
1303000943 / 54  P 0813400 I Ajuntament de Montmeló 33,0 3.624
1303000943 / 55  P 0828100 H Ajuntament de Teià 33,0 2.324,97
1303000943 / 56  P 0800300 F Ajuntament d'Alella 30,0 2.309,92
1303000943 / 57  P 0812100 F Ajuntament de Mediona 28,0 983,13
1303000943 / 58  P 0805300 A Ajuntament de Castellbisbal 26,0 2.999,67

 
Segon.- Desestimar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de l’Estany (CIF 
P0807800H) ja que l’actuació presentada no és un espectacle d’arts escèniques i 
concerts professionals inclosos dins la temporada estable tal i com recull l’article 1 de 
les Bases reguladores. 
 
Tercer.- Desestimar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat (CIF P0821000G) ja que les actuacions presentades no són espectacles 
d’arts escèniques i concerts professionals inclosos dins la temporada estable o es 
tracten de l’exhibició de produccions d’àmbit local vinculades a convenis generals de 
suport i finançament de l’entitat i de les seves produccions, tal i com recull l’article 1 de 
les Bases reguladores. 
 
Quart.-  Aprovar la concessió dels següents ajuts a cadascuna de les actuacions dels 
espectacles inclosos a la programació dels projectes estimats, els quals compleixen 
els requisits establerts a les Bases reguladores.  
 

Ens Local Nom Espectacle 
Data 

d'actuació
Caixet 

subvencionable 
% 

suport 
Import 
suport 

Ajuntament d'Alella 
Big Mama & The Crazy Blues 
Band en concert 

15/02/2013 1.452 € 28,93 420,06 € 

Ajuntament d'Alella 
Andrea Motis & Joan Chamorro 
Quintet 

22/02/2013 2.178 € 28,93 630,10 € 

Ajuntament d'Alella D'Callaos en acústic 10/05/2013 2.178 € 28,93 630,10 € 

Ajuntament d'Alella 
Concert de música d'arrel: 
Presentació Strada do sol 

17/05/2013 2.178 € 28,91 629,66 € 

Total Ajuntament d'Alella 2.309,92 €
Ajuntament d'Arenys de Mar Soy la otra (La Diva) 15/03/2013 1.815 € 28,93 525,08 €
Ajuntament d'Arenys de Mar Trau 16/03/2013 1.936 € 28,93 560,08 €
Ajuntament d'Arenys de Mar Acorde 17/03/2013 1.815 € 28,93 525,08 €
Ajuntament d'Arenys de Mar Els tres ossos 28/04/2013 1.452 € 28,9 419,63 €

Total Ajuntament d'Arenys de Mar 2.029,87 €
Ajuntament d'Artés Rucs, la maledicció del bruixot 10/03/2013 1.476,20 € 35 516,67 €
Ajuntament d'Artés Circ-cabaret: Armando Rissotto 21/04/2013 1.210 € 35 423,50 €
Ajuntament d'Artés Maduuuixes 12/05/2013 1.512,50 € 35 529,38 €

Total Ajuntament d'Artés 1.469,55 €
Ajuntament d'Avinyó Jazz Machín 12/01/2013 1.694 € 50 847 €
Ajuntament d'Avinyó D'aquells boleros aquests contes 20/01/2013 423,50 € 40 169,40 €
Ajuntament d'Avinyó Miracles ambulants 23/02/2013 484 € 40 193,60 €
Ajuntament d'Avinyó Com us deia...el rei està fotut 09/03/2013 1.694 € 40 677,60 €
Ajuntament d'Avinyó Sí, però no exactament 06/04/2013 968 € 40 387,20 €
Ajuntament d'Avinyó El dia del mag 13/04/2013 605 € 40 242 €
Ajuntament d'Avinyó Hotot 21/04/2013 2.662 € 40 1.064,80 €
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Ajuntament d'Avinyó 
Bridges Trio & Chris Cheek en 
concert 

05/05/2013 1.452 € 40 580,80 €

Ajuntament d'Avinyó Big Bom Band & David Pastor  02/06/2013 1.210 € 40 484 €
Ajuntament d'Avinyó Sol amb la lluna 09/06/2013 968 € 40 387,20 €

Total Ajuntament d'Avinyó 5.033,60 €
Ajuntament de Balsareny Llepafils 27/01/2013 1.815 € 40 726 €
Ajuntament de Balsareny Goma gom 24/02/2013 1.936 € 40 774,40 €
Ajuntament de Balsareny Instants 24/03/2013 1.452 € 40 580,80 €
Ajuntament de Balsareny Lowcost 25/04/2013 1.089 € 40 435,60 €
Ajuntament de Balsareny La camisa de l'home feliç 26/05/2013 1.815 € 40 726 €
Ajuntament de Balsareny Aladdí 23/06/2013 1.573 € 40 629,20 €

Total Ajuntament de Balsareny 3.872 €
Ajuntament de Barberà del Vallès Aventura! 01/02/2013 10.593,55 € 20 2.118,71 €
Ajuntament de Barberà del Vallès Tu digues que l'estimes 16/02/2013 4.235 € 40 1.694 €
Ajuntament de Barberà del Vallès Raquel Cantero flamenco 01/03/2013 3.872 € 25 968 €
Ajuntament de Barberà del Vallès El nom 15/03/2013 9.680 € 20 1.936 €
Ajuntament de Barberà del Vallès Oleanna 27/04/2013 6.050 € 25 1.512,50 €

Total Ajuntament de Barberà del Vallès 8.229,21 €
Ajuntament de Calldetenes Minuts 20/01/2013 1.815 € 40 726 €
Ajuntament de Calldetenes Maduuuixes 27/01/2013 1.270,50 € 40 508,20 €
Ajuntament de Calldetenes Showtime 03/02/2013 1.452 € 40 580,80 €
Ajuntament de Calldetenes Colossal 10/02/2013 1.633,50 € 40 653,40 €
Ajuntament de Calldetenes No et vesteixis per sopar 16/03/2013 5.445 € 30 1.633,50 €
Ajuntament de Calldetenes Mestres i amics 20/04/2013 605 € 40 242 €

Total Ajuntament de Calldetenes 4.343,90 €

Ajuntament de Canet de Mar 
Keatoniana, un somni de Buster 
Keaton 

31/05/2013 2.178 € 35 762,30 €

Ajuntament de Canet de Mar Cercavila Mones Gegants 01/06/2013 3.630 € 25 907,50 €
Ajuntament de Canet de Mar Atlètic Pànxing 02/06/2013 1.512,50 € 35 529,38 €
Ajuntament de Canet de Mar Els Catarres en concert 02/06/2013 4.235 € 25 1.058,75 €

Total Ajuntament de Canet de Mar 3.257,93 €
Ajuntament de Cardedeu Voldria tindre el talent! 08/02/2013 3.025 € 10,1 305,52 €
Ajuntament de Cardedeu Cançons i rimetes 10/02/2013 1.452 € 14,13 205,17 €
Ajuntament de Cardedeu Acorar 23/02/2013 1.829,52 € 50 914,76 €
Ajuntament de Cardedeu Cobla Montgrins en concert 24/02/2013 3.000,80 € 10,1 303,08 €
Ajuntament de Cardedeu Esther Condal en concert 15/03/2013 1.500,40 € 14,13 212,01 €
Ajuntament de Cardedeu Litus 13/04/2013 5.082 € 40 2.032,80 €
Ajuntament de Cardedeu El petit Dalí 21/04/2013 2.299 € 14,13 324,85 €
Ajuntament de Cardedeu Al-Mayurqa en concert 17/05/2013 1.210 € 14,13 170,97 €
Ajuntament de Cardedeu Tu digues que l'estimes 18/05/2013 4.235 € 40 1.694 €

Total Ajuntament de Cardedeu 6.163,16 €
Ajuntament de Castellbisbal El nom 14/04/2013 11.495 € 20 2.299 €
Ajuntament de Castellbisbal Ping Pong 04/05/2013 2.178 € 12,97 282,49 €
Ajuntament de Castellbisbal Gran musical 19/05/2013 4.840 € 8,64 418,18 €

Total Ajuntament de Castellbisbal 2.999,67 €
Ajuntament de Castelldefels Cyrano 03/02/2013 13.310 € 15 1.996,50 €
Ajuntament de Castelldefels Mentiras sinceras 15/02/2013 5.082 € 20 1.016,40 €
Ajuntament de Castelldefels Cantes de ida y vuelta 16/03/2013 2.178 € 25 544,50 €
Ajuntament de Castelldefels Don CARLO trageDI 22/03/2013 1.580,26 € 25 395,07 €
Ajuntament de Castelldefels El nom 19/04/2013 11.495 € 20 2.299 €

Ajuntament de Castelldefels 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow 

20/04/2013 3.109,80 € 20 621,96 €

Ajuntament de Castelldefels Alla corda 27/04/2013 3.025 € 20 605 €

Ajuntament de Castelldefels 
Joan Dausà i Els tipus d'Interès 
en concert 

18/05/2013 Taquillatge  540 €

Ajuntament de Castelldefels Una jornada particular 31/05/2013 4.416,50 € 40 1.766,60 €
Total Ajuntament de Castelldefels 9.785,03 €

Ajuntament de Centelles Heretgia 26/01/2013 1.452 € 30 435,60 €
Ajuntament de Centelles Ritual de les bruixes 26/01/2013 4.000 € 20 800 €

Ajuntament de Centelles 
Pastrana, una bruixa molt 
il·lustrada 

27/01/2013 998,25 € 30 299,47 €

Ajuntament de Centelles Con todos mis respetos 24/03/2013 1.554,85 € 30 466,46 €
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Ajuntament de Centelles 
Somriures i màgia - The sound of 
Magic 

21/04/2013 Taquillatge  500,32 €

Total Ajuntament de Centelles 2.501,85 €
Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Cube 24/01/2013 2.873,75 € 40 1.149,50 €

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Oleanna 01/02/2013 6.050 € 20 1.210 €

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

De Miguel a Miguel 15/02/2013 726 € 25 181,50 €

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Els dolents (Shakespeare's 
villains) 

15/03/2013 3.267 € 20 653,40 €

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

El nom 12/04/2013 10.890 € 20 2.178 €

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Rapsody in blue. Monogràfic 
George Gershwin 

03/05/2013 Taquillatge  513,70 €

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Boleros i cançons per a veu i 
piano 

04/05/2013 Taquillatge  513,70 €

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Operetta 10/05/2013 7.502 € 10 750,20 €

Total Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 7.150 €

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Orquestra Àrab de Barcelona en 
concert 

16/02/2013 4.235 € 20 847 €

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Piu piu 17/02/2013 847 € 25 211,75 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 9 maletes 23/02/2013 4.114 € 20 822,80 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat Cosmètica de l'enemic 09/03/2013 3.872 € 40 1.548,80 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat Capsa de curculles 10/03/2013 1.270,50 € 25 317,63 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat Oh my love  23/03/2013 4.235 € 20 847 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat Bambi, una vida al bosc 07/04/2013 1.452 € 25 363 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat Tu digues que l'estimes 28/04/2013 4.235 € 40 1.694 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat Hola a Todo el Mundo en Concert 04/05/2013 4.779,50 € 20 955,90 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat La ventafocs 05/05/2013 1.633,50 € 25 408,38 €
Ajuntament de Cornellà de Llobregat La nostra Champions particular 12/05/2013 2.662 € 25 665,50 €

Total Ajuntament de Cornellà de Llobregat 8.681,76 €
Ajuntament de la Garriga Wandering Orquestra 02/02/2013 2.178 € 50 1.089 €
Ajuntament de la Garriga Acorar 16/02/2013 1.829,52 € 50 914,76 €
Ajuntament de la Garriga El conte de l'eriçó bru 24/02/2013 1.391,50 € 50 695,75 €
Ajuntament de la Garriga 3, 2, 1 09/03/2013 3.146 € 19,89 625,74 €

Ajuntament de la Garriga 
El so màgic del "corno di 
bassetto" i el "chalumeau" 

23/03/2013 1.500,40 € 27,85 417,86 €

Ajuntament de la Garriga Amagatall 24/03/2013 2.904 € 19,89 577,61 €
Ajuntament de la Garriga Afterplay 11/05/2013 2.420 € 27,85 673,97 €
Ajuntament de la Garriga Aquí no hi ha ningú 26/05/2013 1.815 € 27,84 505,30 €

Total Ajuntament de la Garriga 5.499,99 €
Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Concert flamenc 18/01/2013 Taquillatge  600 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Parecido no es lo mismo 19/01/2013 Taquillatge  600 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Poder absoluto 02/02/2013 9.075 € 10 907,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Fira encesa  07/02/2013 5.082 € 20 1.016,40 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Dubte 10/02/2013 11.495 € 20 2.299 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Una tarda amb Labordeta 10/02/2013 3.025 € 20 605 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Eugenio Finardi en concert 14/02/2013 2.178 € 25 544,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Misticissimus 16/02/2013 1.815 € 25 453,75 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Manifestació 22/02/2013 7.986 € 30 2.395,80 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Temps 23/02/2013 3.630 € 20 726 €
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Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

¿Qué fue de los cantautores? 23/02/2013 2.420 € 25 605 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Pau Alabajos canta Vicent Andrés 
Estellés 

24/02/2013 1.815 € 25 453,75 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Marina Rossell canta Moustaki 
(Trio) 

02/03/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Pascuala Ilabaca en concert 03/03/2013 3.025 € 20 605 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Així t'escau la melangia 07/03/2013 1.452 € 25 363 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Todo empieza y todo acaba en ti 08/03/2013 10.890 € 10 1.089 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

A contrapeu 14/03/2013 1.210 € 25 302,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Piano, piano 16/03/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Celestina, la tragicomedia 17/03/2013 5.445 € 20 1.089 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Tot és començar 17/03/2013 1.210 € 25 302,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Carles Dènia en concert 21/03/2013 3.025 € 20 605 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Sergio Godinho en concert 22/03/2013 4.840 € 20 968 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Jarabe de palo a piano i veu 23/03/2013 7.865 € 10 786,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Mar abierto 04/04/2013 2.178 € 25 544,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Atlántico 05/04/2013 3.993 € 20 798,60 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

La vida, anar tirant 07/04/2013 1.815 € 25 453,75 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Mauro Pagani en concert 11/04/2013 4.840 € 20 968 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Andrés Suárez en concert 12/04/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Aventura! 13/04/2013 10.593,55 € 20 2.118,71 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

El mètode Jennifer 18/04/2013 1.166 € 25 291,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Nunca es tarde para hacer tus 
sueños realidad 

18/04/2013 7.260 € 10 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

El mètode Jennifer 19/04/2013 1.166 € 25 291,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Sesión golfa 19/04/2013 3.872 € 20 774,40 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Fuera de sitio 20/04/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

El mètode Jennifer 21/04/2013 1.166 € 25 291,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

El nom 21/04/2013 11.495 € 20 2.299 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

El show de Flipy & Los Martínez 21/04/2013 4.235 € 20 847 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Joan Chamorro, Andrea Motis & 
Joan Traver en concert 

26/04/2013 2.178 € 25 544,50 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Renoi, quina nit de nuvis! 26/04/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Renoi, quina nit de nuvis! 27/04/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Renoi, quina nit de nuvis! 28/04/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Una jornada particular 04/05/2013 4.416,50 € 40 1.766,60 €
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Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Òpera-musical 05/05/2013 1.936 € 25 484 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Cube 11/05/2013 4.174,50 € 40 1.669,80 €

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

No et vesteixis per sopar 19/05/2013 9.801 € 10 980,10 €

Total Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 38.248,66 €

Ajuntament de Lliçà de Vall 
Llegendes urbanes i alguna 
campestre 

15/02/2013 2.904 € 20 580,80 €

Ajuntament de Lliçà de Vall 
Lucrècia, una tragèdia 
republicana 

15/03/2013 1.815 € 30 544,50 €

Total Ajuntament de Lliçà de Vall 1.125,30 €

Ajuntament de Matadepera 
Passiótango. El tango i després la 
Piazzolla 

17/03/2013 2.420 € 35 847 €

Ajuntament de Matadepera Confessions de dones de 30 05/04/2013 4.537,50 € 40 1.815 €

Ajuntament de Matadepera 
El cant de les Dones en la 
Catalunya medieval 

21/04/2013 2.420 € 35 847 €

Ajuntament de Matadepera Enric Alegre Penedès Brass Band 17/05/2013 2.783 € 25 695,75 €
Ajuntament de Matadepera Sobre els danys del tabac 31/05/2013 1.815 € 35 635,25 €

Total Ajuntament de Matadepera 4.840 €
Ajuntament de Mataró Cicle de Cambra 26/01/2013 968 € 25 242 €
Ajuntament de Mataró Operetta 26/01/2013 7.502 € 10 750,20 €
Ajuntament de Mataró Aventura! 02/02/2013 10.593,55 € 20 2.118,71 €
Ajuntament de Mataró Aires del món 09/02/2013 1.210 € 25 302,50 €
Ajuntament de Mataró Litus 10/02/2013 5.082 € 40 2.032,80 €
Ajuntament de Mataró El conte de l'eriçó bru 24/02/2013 1.391,50 € 50 695,75 €
Ajuntament de Mataró Cyrano 02/03/2013 11.979 € 15 1.796,85 €
Ajuntament de Mataró Don Gil de Alcalà 03/03/2013 7.018 € 10 701,80 €
Ajuntament de Mataró Àlies Gospodin 03/03/2013 4.628,25 € 20 925,65 €
Ajuntament de Mataró El llenguatge del tango 09/03/2013 363 € 25 90,75 €
Ajuntament de Mataró Acorar 17/03/2013 1.829,52 € 50 914,76 €
Ajuntament de Mataró Concert simfònic 22/03/2013 4.235 € 20 847 €

Ajuntament de Mataró 
Rosa Mateu (soprano) i Moisès 
Bertran (piano) en concert 

05/04/2013 1.452 € 25 363 €

Ajuntament de Mataró Quan despertem d'entre els morts 06/04/2013 10.527 € 10 1.052,70 €
Ajuntament de Mataró Enchanté ! 14/04/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Mataró La del manojo de rosas 26/04/2013 7.018 € 10 701,80 €
Ajuntament de Mataró A place to bury strangers 28/04/2013 3.993 € 20 798,60 €
Ajuntament de Mataró S'ha acabat el bròquil 28/04/2013 1.936 € 25 484 €
Ajuntament de Mataró El nom 05/05/2013 11.495 € 20 2.299 €

Ajuntament de Mataró 
Tot assajant Cyrano, o el dia que 
l'actriu va arribar massa aviat 

10/05/2013 1.694 € 25 423,50 €

Ajuntament de Mataró Quintet amb veu 11/05/2013 1.210 € 25 302,50 €
Ajuntament de Mataró Puerto Iguazú 12/05/2013 2.541 € 25 635,25 €
Ajuntament de Mataró Los Gavilanes 02/06/2013 7.018 € 10 701,80 €
Ajuntament de Mataró Duel de mezzosopranos 21/06/2013 726 € 25 181,50 €
Ajuntament de Mataró Cicle de Cambra 29/06/2013 726 € 25 181,50 €

Total Ajuntament de Mataró 20.143,92 €
Ajuntament de Mediona On the rocks 08/06/2013 3.932,50 € 25 983,13 €

Total Ajuntament de Mediona 983,13 €
Ajuntament de Montcada i Reixac The Sorcerer's Pub 27/01/2013 1.452 € 30 435,60 €
Ajuntament de Montcada i Reixac Bambi, una vida al bosc 03/02/2013 1.452 € 30 435,60 €
Ajuntament de Montcada i Reixac Una comèdia DALÍrant 17/02/2013 2.420 € 30 726 €
Ajuntament de Montcada i Reixac El conte de l'eriçó bru 03/03/2013 1.391,50 € 50 695,75 €
Ajuntament de Montcada i Reixac Temps 16/03/2013 3.267 € 25 816,75 €
Ajuntament de Montcada i Reixac El país del pa amb tomàquet 21/04/2013 1.391,50 € 30 417,45 €
Ajuntament de Montcada i Reixac Els colors del tic - tac 05/05/2013 2.057 € 30 617,10 €
Ajuntament de Montcada i Reixac Sarsuela t'estimo...!!! 26/05/2013 1.996,50 € 30 598,95 €
Ajuntament de Montcada i Reixac Jazz Machín 29/06/2013 1.694 € 50 847 €

Total Ajuntament de Montcada i Reixac 5.590,20 €
Ajuntament de Montmeló Els meus poetes 26/01/2013 1.210 € 30 363 €
Ajuntament de Montmeló Con todos mis respetos 17/02/2013 Taquillatge  720 €
Ajuntament de Montmeló Cucaracha Tour 22/02/2013 3.630 € 20 726 €
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Ajuntament de Montmeló 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow 

16/03/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament de Montmeló Wandering Orquestra 28/06/2013 2.178 € 50 1.089 €
Total Ajuntament de Montmeló 3.624 €

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Temps 25/01/2013 3.267 € 25 816,75 €

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Una jornada particular 01/02/2013 4.416,50 € 40 1.766,60 €

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Invasió subtil i altres contes 22/02/2013 3.993 € 25 998,25 €

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

La nostra Champions particular 08/03/2013 2.662 € 35 931,70 €

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

¡AY, CARMELA! de José Sanchis 
Sinisterra 

22/03/2013 2.299 € 35 804,65 €

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Tu digues que l'estimes 19/04/2013 4.235 € 40 1.694 €

Total Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 7.011,95 €
Ajuntament de Parets del Vallès Recordant el blues de sempre 26/01/2013 2.420 € 35 847 €
Ajuntament de Parets del Vallès Tu digues que l'estimes 28/01/2013 4.235 € 40 1.694 €
Ajuntament de Parets del Vallès Una jornada particular 03/02/2013 4.416,50 € 40 1.766,60 €
Ajuntament de Parets del Vallès V-E-U-S 17/02/2013 1.000 € 35 350 €
Ajuntament de Parets del Vallès Hotot 23/02/2013 2.420 € 35 847 €
Ajuntament de Parets del Vallès Cube 03/03/2013 2.873,75 € 40 1.149,50 €

Ajuntament de Parets del Vallès 
Breakfast of the century: Tribut a 
Supertramp 

17/03/2013 1.923,90 € 35 673,37 €

Ajuntament de Parets del Vallès Cosmètica de l'enemic 07/04/2013 3.872 € 40 1.548,80 €
Ajuntament de Parets del Vallès Sesión golfa 13/04/2013 3.025 € 25 756,25 €
Ajuntament de Parets del Vallès Confessions de dones de 30 11/05/2013 4.537,50 € 40 1.815 €

Total Ajuntament de Parets del Vallès 11.447,52 €
Ajuntament de Rubí Concert de Música Barroca 22/02/2013 1.210 € 25 302,50 €
Ajuntament de Rubí Primavera, un pom de cançons 01/03/2013 1.210 € 25 302,50 €
Ajuntament de Rubí El mètode Jennifer 10/03/2013 1.815 € 25 453,75 €
Ajuntament de Rubí Más allá de la imaginación 16/03/2013 1.815 € 25 453,75 €
Ajuntament de Rubí Oníric 17/03/2013 Taquillatge  600 €

Ajuntament de Rubí 
Suites 1 i 2 per a violoncel de J.S. 
Bach 

12/04/2013 726 € 25 181,50 €

Ajuntament de Rubí Cosmètica de l'enemic 14/04/2013 3.872 € 40 1.548,80 €
Ajuntament de Rubí Concert de cant i piano 19/04/2013 726 € 25 181,50 €
Ajuntament de Rubí Tira-li l'alè 20/04/2013 1.452 € 25 363 €
Ajuntament de Rubí Jazz Machín 03/05/2013 1.694 € 50 847 €
Ajuntament de Rubí Al fons del calaix 04/05/2013 1.815 € 25 453,75 €
Ajuntament de Rubí El llac dels cignes 08/05/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Rubí Tu digues que l'estimes 12/05/2013 4.235 € 20 847 €
Ajuntament de Rubí De verden cuando 19/05/2013 2.420 € 25 605 €

Ajuntament de Rubí 
Marina Rossell canta Moustaki 
(Trio) 

30/06/2013 6.655 € 10 665,50 €

Total Ajuntament de Rubí 8.405,55 €
Ajuntament de Sabadell Cyrano 13/01/2013 13.310 € 15 1.996,50 €
Ajuntament de Sabadell Oleanna 09/02/2013 6.050 € 20 1.210 €
Ajuntament de Sabadell A contrapeu 14/02/2013 Taquillatge  450 €
Ajuntament de Sabadell Like a movie. De pel·lícula. 16/02/2013 605 € 25 151,25 €
Ajuntament de Sabadell Lowland 23/02/2013 350 € 25 87,50 €
Ajuntament de Sabadell Speechless mind 02/03/2013 350 € 25 87,50 €
Ajuntament de Sabadell Pirouette en Re menor 05/04/2013 350 € 25 87,50 €
Ajuntament de Sabadell Aventura! 06/04/2013 10.593,55 € 20 2.118,71 €
Ajuntament de Sabadell L'Editto Bulgaro 13/04/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Sabadell Creeps 26/04/2013 350 € 25 87,50 €
Ajuntament de Sabadell Concierto concepto 05/05/2013 4.537,50 € 20 907,50 €

Total Ajuntament de Sabadell 7.783,96 €
Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Casting: Un musical molt animal 26/01/2013 2.800 € 25 700 €

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Painomi en concert 01/02/2013 605 € 30 181,50 €



 

73/239 

Ens Local Nom Espectacle 
Data 

d'actuació
Caixet 

subvencionable 
% 

suport 
Import 
suport 

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Confessions de dones de 30 10/02/2013 4.537,50 € 40 1.815 €

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Las noches del Club de la 
Comedia 

16/02/2013 4.235 € 25 1.058,75 €

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Estimada filla 24/02/2013 2.178 € 30 653,40 €

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Gulliver al país de Lil·liput 24/03/2013 1.210 € 30 363 €

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Boom!! 13/04/2013 2.662 € 30 798,60 €

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Oleanna 14/04/2013 6.050 € 25 1.512,50 €

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Tu digues que l'estimes 11/05/2013 4.235 € 40 1.694 €

Total Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 8.776,75 €
Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Monstres monstruosos 20/01/2013 1.452 € 25 363 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Que llueva, que llueva 10/02/2013 3.133,90 € 20 626,78 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

La gran literatura per a flauta i 
piano 

13/02/2013 1.694 € 25 423,50 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

9 maletes 17/02/2013 3.993 € 20 798,60 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Gegants i dracs 24/02/2013 435,60 € 25 108,90 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Concert acústic en solitari 01/03/2013 2.420 € 25 605 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Palla, fusta, pedra 10/03/2013 907,50 € 25 226,88 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Obres de violí i piano 12/03/2013 1.694 € 25 423,50 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Confessions de dones de 30 17/03/2013 4.537,50 € 40 1.815 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

La mar a terra 24/03/2013 435,60 € 25 108,90 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Dani Flaco & Rafa Pons en 
concert 

06/04/2013 2.420 € 25 605 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Litus 14/04/2013 5.082 € 40 2.032,80 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Clinc! 19/05/2013 3.085,50 € 20 617,10 €

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Brass Brass Brass 23/05/2013 3.569,50 € 20 713,90 €

Total Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 9.468,86 €
Ajuntament de Sant Celoni Sota faldilles 23/02/2013 1.542,75 € 25,1 387,23 €
Ajuntament de Sant Celoni Els 3 infinits 02/03/2013 1.331 € 25,1 334,08 €
Ajuntament de Sant Celoni Els petits més grans 10/03/2013 1.149,50 € 25,1 288,52 €
Ajuntament de Sant Celoni Tu digues que l'estimes 15/03/2013 4.235 € 40 1.694 €
Ajuntament de Sant Celoni Feeling good 06/04/2013 3.025 € 17,93 542,38 €
Ajuntament de Sant Celoni Litus 19/04/2013 4.598 € 40 1.839,20 €

Ajuntament de Sant Celoni 
Ojos verdes (Miguel de Molina in 
memoriam) 

04/05/2013 4.235 € 17,92 758,91 €

Ajuntament de Sant Celoni Llepafils 19/05/2013 1.815 € 25,1 455,57 €
Total Ajuntament de Sant Celoni 6.299,89 €

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

Marina Rossell canta Moustaki 
(Trio) 

19/01/2013 4.235 € 25 1.058,75 €

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

Wandering Orquestra 10/02/2013 2.178 € 50 1.089 €

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

Cosmètica de l'enemic 13/04/2013 3.872 € 40 1.548,80 €

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

Starfatal 04/05/2013 3.025 € 25 756,25 €

Total Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 4.452,80 €
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Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 

Concert desconcertant 17/02/2013 3.700 € 30 1.110 €

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 

El conte de l'eriçó bru 10/03/2013 1.391,50 € 50 695,75 €

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 

Cube 05/04/2013 4.174,50 € 40 1.669,80 €

Total Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 3.475,55 €
Ajuntament de Sant Joan Despí Els amics de les Arts en concert 01/02/2013 12.100 € 10,86 1.314,06 €
Ajuntament de Sant Joan Despí Monólogos 10 15/02/2013 Taquillatge  506,94 €
Ajuntament de Sant Joan Despí No et vesteixis per sopar 15/02/2013 10.890 € 10,86 1.182,65 €
Ajuntament de Sant Joan Despí Hansel i Gretel 24/02/2013 2.383,70 € 21,73 517,98 €
Ajuntament de Sant Joan Despí Llepafils 24/02/2013 1.512,50 € 21,73 328,67 €
Ajuntament de Sant Joan Despí Confessions de dones de 30 01/03/2013 4.537,50 € 40 1.815 €
Ajuntament de Sant Joan Despí Clinc! 17/03/2013 3.085,50 € 18,11 558,78 €
Ajuntament de Sant Joan Despí El nom 05/04/2013 11.495 € 20 2.299 €
Ajuntament de Sant Joan Despí La viuda alegre 28/04/2013 4.325,75 € 18,11 783,39 €

Ajuntament de Sant Joan Despí 
Somriures i màgia - The sound of 
Magic 

03/05/2013 4.840 € 18,11 876,52 €

Ajuntament de Sant Joan Despí Wandering Orquestra 20/06/2013 2.178 € 50 1.089 €
Total Ajuntament de Sant Joan Despí 11.271,99 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

El mestre i margarita 16/02/2013 3.630 € 13,46 488,60 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

La Sireneta 17/02/2013 605 € 16,83 101,82 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Duo Jòncol (Britta Schmidt & 
Carles Guisado Moreno) en 
concert 

22/02/2013 1.633,50 € 16,83 274,92 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

El malalt imaginari 23/02/2013 1.815 € 16,83 305,46 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Concert de música catalana 01/03/2013 2.420 € 16,83 407,29 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Alex Alguacil en concert 08/03/2013 1.815 € 16,83 305,46 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Leo Harlem 09/03/2013 4.235 € 13,46 570,03 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Javi Jareño acústico 15/03/2013 Taquillatge  302,94 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Clochard 17/03/2013 1.210 € 16,83 203,64 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Capriccio 12/04/2013 2.299 € 16,83 386,92 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Manifestació 13/04/2013 2.420 € 30 726 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Música per a guitarra 19/04/2013 1.210 € 16,83 203,64 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Flipy + David Barragán 20/04/2013 2.420 € 16,83 407,29 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Heidi 21/04/2013 605 € 16,83 101,82 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Mites 03/05/2013 1.452 € 16,83 244,37 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Aventura! 11/05/2013 7.260 € 20 1.452 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

De verden cuando 17/05/2013 1.815 € 16,83 305,46 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Ecodiver 19/05/2013 605 € 16,83 101,82 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

B. Bofarull, A. Tomàs i A. Tomàs 
en concert 

24/05/2013 1.210 € 16,83 203,64 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Enchanté ! 01/06/2013 3.630 € 13,46 488,60 €

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

El quintet de vent 07/06/2013 1.815 € 16,83 305,46 €

Total Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 7.887,18 €
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Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Camerata Impromptu en concert 01/03/2013 605 € 35 211,75 €

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Llepafils 09/03/2013 1.815 € 35 635,25 €

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Carles Fernández (guitarra) i 
Josep M. Pladevall (flauta de bec) 
en concert 

15/03/2013 605 € 35 211,75 €

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Quartet La Petite Écurie en 
concert 

05/04/2013 605 € 35 211,75 €

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Zum, animació amb cançons i 
danses 

13/04/2013 1.089 € 35 381,15 €

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Quintet de solistes de l'Orquestra 
Camerata XXI en concert 

19/04/2013 1.573 € 35 550,55 €

Total Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 2.202,20 €
Ajuntament de Teià Lluís Pinyot 10/02/2013 907,50 € 26,4 239,58 €
Ajuntament de Teià El conte de l'eriçó bru 14/04/2013 1.391,50 € 39,62 551,31 €
Ajuntament de Teià Jazz Machín 20/04/2013 1.694 € 39,62 671,16 €
Ajuntament de Teià Wandering Orquestra 11/05/2013 2.178 € 39,62 862,92 €

Total Ajuntament de Teià 2.324,97 €
Ajuntament de Terrassa El tipo de la tumba de al lado 12/01/2013 13.189 € 10 1.318,90 €
Ajuntament de Terrassa Cyrano 20/01/2013 13.310 € 15 1.996,50 €
Ajuntament de Terrassa Dubte 03/02/2013 11.495 € 20 2.299 €
Ajuntament de Terrassa Call me Maria 17/02/2013 8.899,55 € 10 889,96 €
Ajuntament de Terrassa Afterplay 02/03/2013 9.680 € 10 968 €
Ajuntament de Terrassa Red Pontiac 10/03/2013 2.057 € 25 514,25 €
Ajuntament de Terrassa Aventura! 17/03/2013 10.593,55 € 20 2.118,71 €
Ajuntament de Terrassa Contra el progrés 06/04/2013 1.815 € 25 453,75 €
Ajuntament de Terrassa Contra l'amor 06/04/2013 18.150 € 10 1.815 €
Ajuntament de Terrassa Contra la democràcia 06/04/2013 1.815 € 25 453,75 €
Ajuntament de Terrassa El nom 13/04/2013 5.747,50 € 20 1.149,50 €
Ajuntament de Terrassa El nom 13/04/2013 11.495 € 20 2.299 €
Ajuntament de Terrassa 30-40 Livingstone 26/05/2013 7.319,29 € 10 731,93 €

Total Ajuntament de Terrassa 17.008,25 €
Ajuntament de Tiana Llepafils 20/01/2013 1.815 € 30 544,50 €
Ajuntament de Tiana Monstres 17/02/2013 1.694 € 30 508,20 €
Ajuntament de Tiana Raspall 17/03/2013 1.573 € 30 471,90 €
Ajuntament de Tiana Embrossa't 21/04/2013 1.512,50 € 30 453,75 €
Ajuntament de Tiana Un bosc de cames 19/05/2013 2.057 € 30 617,10 €

Total Ajuntament de Tiana 2.595,45 €
Ajuntament de Tordera Manifestació 25/01/2013 7.986 € 30 2.395,80 €
Ajuntament de Tordera Notre Vie 22/02/2013 484 € 35 169,40 €
Ajuntament de Tordera Amagatall 23/02/2013 1.452 € 35 508,20 €
Ajuntament de Tordera Cyrano 03/03/2013 13.310 € 15 1.996,50 €
Ajuntament de Tordera Clinc! 09/03/2013 2.722,50 € 25 680,63 €
Ajuntament de Tordera Cube 15/03/2013 4.174,50 € 40 1.669,80 €
Ajuntament de Tordera Lab 15/03/2013 484 € 35 169,40 €
Ajuntament de Tordera 30-40 Livingstone 05/04/2013 7.319,29 € 20 1.463,86 €
Ajuntament de Tordera Paraules de caramel 27/04/2013 1.506,45 € 35 527,26 €
Ajuntament de Tordera Paraules de caramel 27/04/2013 2.147,75 € 35 751,71 €
Ajuntament de Tordera The Gospel Machine 28/04/2013 2.662 € 35 931,70 €
Ajuntament de Tordera Curt[CIRC]uit 03/05/2013 1.452 € 35 508,20 €

Total Ajuntament de Tordera 11.772,46 €
Ajuntament de Torelló Oleanna 12/01/2013 6.050 € 25 1.512,50 €
Ajuntament de Torelló AM2012 25/01/2013 2.662 € 35 931,70 €
Ajuntament de Torelló Cube 23/02/2013 2.873,75 € 40 1.149,50 €
Ajuntament de Torelló Cosmètica de l'enemic 01/03/2013 3.872 € 40 1.548,80 €
Ajuntament de Torelló Capas 16/03/2013 4.598 € 25 1.149,50 €

Ajuntament de Torelló 
Joan Dausà i Els tipus d'Interès 
en concert 

22/03/2013 Taquillatge  450,50 €

Ajuntament de Torelló Confessions de dones de 30 06/04/2013 4.537,50 € 40 1.815 €
Ajuntament de Torelló Don't leave the planet 13/04/2013 3.025 € 25 756,25 €
Ajuntament de Torelló Vostè és aquí 04/05/2013 4.235 € 25 1.058,75 €

Total Ajuntament de Torelló 10.372,50 €
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Ajuntament de Vallromanes Latin Tap Ensemble 02/02/2013 1.149,50 € 32,91 378,30 €
Ajuntament de Vallromanes Bambi, una vida al bosc 09/03/2013 1.452 € 32,91 477,85 €
Ajuntament de Vallromanes Tu digues que l'estimes 16/03/2013 3.630 € 30 1.089 €
Ajuntament de Vallromanes La Sireneta 13/04/2013 1.936 € 33,5 648,56 €
Ajuntament de Vallromanes Llepafils 11/05/2013 1.694 € 39 660,66 €

Total Ajuntament de Vallromanes 3.254,37 €
Ajuntament de Vic Festival de valsos i danses 02/01/2013 13.915 € 13 1.808,95 €
Ajuntament de Vic Festival de valsos i danses 02/01/2013 13.915 € 13 1.808,95 €
Ajuntament de Vic Suspended in time 10/02/2013 12.100 € 15 1.815 €
Ajuntament de Vic Capsa de curculles 17/02/2013 1.476,20 € 30 442,86 €

Ajuntament de Vic 
Les quatre estacions i concerts 
per a violí i orquestra 

17/02/2013 8.712 € 15 1.306,80 €

Ajuntament de Vic Llum 22/02/2013 1.210 € 30 363 €
Ajuntament de Vic Cyrano 23/02/2013 11.979 € 15 1.796,85 €
Ajuntament de Vic Cyrano 24/02/2013 10.182,15 € 15 1.527,32 €
Ajuntament de Vic Concert de Macedònia 02/03/2013 4.235 € 25 1.058,75 €

Ajuntament de Vic 
La tradició alemanya amb la 
sensibilitat del postromanticisme 
francès 

08/03/2013 1.539,12 € 30 461,74 €

Ajuntament de Vic A los hombres que amé 09/03/2013 18.150 € 10 1.815 €
Ajuntament de Vic Dubte 10/03/2013 11.495 € 20 2.299 €
Ajuntament de Vic Acorar 15/03/2013 1.829,52 € 50 914,76 €
Ajuntament de Vic El país del pa amb tomàquet 17/03/2013 1.391,50 € 30 417,45 €
Ajuntament de Vic Pep Poblet en concert 05/04/2013 2.000,13 € 30 600,04 €
Ajuntament de Vic El nom 07/04/2013 11.495 € 20 2.299 €
Ajuntament de Vic Happy ha ha 07/04/2013 1.331 € 30 399,30 €

Ajuntament de Vic 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow 

13/04/2013 1.815 € 30 544,50 €

Ajuntament de Vic 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow 

13/04/2013 1.815 € 30 544,50 €

Ajuntament de Vic Pacamambo 19/04/2013 3.872 € 25 968 €
Ajuntament de Vic Músiques del temps i de l'instant 21/04/2013 8.470 € 15 1.270,50 €
Ajuntament de Vic "M" 27/04/2013 1.452 € 30 435,60 €
Ajuntament de Vic La gran a...Ventura 28/04/2013 2.541 € 30 762,30 €
Ajuntament de Vic Concierto concepto 01/05/2013 6.050 € 25 1.512,50 €
Ajuntament de Vic Gelabert V.O. + 10/05/2013 3.630 € 25 907,50 €
Ajuntament de Vic Confessions de dones de 30 12/05/2013 4.537,50 € 40 1.815 €
Ajuntament de Vic Gossos en concert 24/05/2013 6.050 € 25 1.512,50 €
Ajuntament de Vic Sí, senyor ministre 30/06/2013 5.445 € 15 816,75 €
Ajuntament de Vic Sí, senyor ministre 30/06/2013 12.100 € 15 1.815 €

Total Ajuntament de Vic 34.039,42 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Martirio Trio : El aire que te rodea 19/01/2013 8.470 € 10 847 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Cordes grillades 20/01/2013 2.178 € 25 544,50 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Pseudo 25/01/2013 1.815 € 25 453,75 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Recursos humans 26/01/2013 1.694 € 25 423,50 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Cyrano 27/01/2013 11.979 € 15 1.796,85 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Enchanté ! 01/03/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Vostè ja ho entendrà 02/03/2013 3.025 € 20 605 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Trau 15/03/2013 2.178 € 25 544,50 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Petons de peix 16/03/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Un bosc de cames 17/03/2013 2.057 € 25 514,25 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Roger Mas quartet en concert 22/03/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 3, 2, 1 23/03/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Oleanna 06/04/2013 6.050 € 20 1.210 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Gentle Music Men en concert 13/04/2013 Taquillatge  600 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Litus 20/04/2013 5.082 € 40 2.032,80 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú El conte de l'eriçó bru 21/04/2013 1.391,50 € 50 695,75 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú De terra i foc 12/05/2013 Taquillatge  450 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Piano, piano 17/05/2013 Taquillatge  450 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Acorar 18/05/2013 1.829,52 € 50 914,76 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Cube 19/05/2013 4.174,50 € 40 1.669,80 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú El nom 08/06/2013 11.495 € 20 2.299 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú El nom 08/06/2013 4.840 € 20 968 €
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Ajuntament de Vilanova i la Geltrú El carnaval dels animals 16/06/2013 2.299 € 25 574,75 €
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Converses 22/06/2013 1.815 € 25 453,75 €

Total Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 20.447,96 €
Ajuntament de Vilassar de Mar El conte de l'eriçó bru 03/02/2013 1.391,50 € 50 695,75 €
Ajuntament de Vilassar de Mar El país del pa amb tomàquet 03/03/2013 1.391,50 € 35 487,03 €
Ajuntament de Vilassar de Mar Anguilas 10/03/2013 363 € 35 127,05 €
Ajuntament de Vilassar de Mar Per un instant 24/03/2013 1.815 € 35 635,25 €
Ajuntament de Vilassar de Mar Llepafils 14/04/2013 1.815 € 35 635,25 €
Ajuntament de Vilassar de Mar Ot, el Quixot 05/05/2013 1.633,50 € 35 571,72 €

Total Ajuntament de Vilassar de Mar 3.152,05 €
Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

El sexe dels àngels 27/01/2013 4.023,25 € 20 804,65 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Gallineta cega 27/01/2013 1.149,50 € 25 287,38 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Mr. X 15/02/2013 2.662 € 25 665,50 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Forever and a day 23/02/2013 Taquillatge  210,02 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Miscel·lània 03/03/2013 3.630 € 20 726 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

L'Editto Bulgaro 10/03/2013 2.262,70 € 25 565,67 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Raimundo Amador en concert 06/04/2013 3.509 € 20 701,80 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Oleanna 28/04/2013 6.050 € 20 1.210 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Antònia Font en concert 03/05/2013 5.445 € 20 1.089 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

30-40 Livingstone 19/05/2013 7.319,29 € 10 731,93 €

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

Aires del món 26/05/2013 2.722,50 € 20 544,50 €

Total Ajuntament del Prat de Llobregat 7.536,45 €
Ajuntament d'Òdena Passavolant 27/01/2013 726 € 40 290,40 €
Ajuntament d'Òdena Un bosc de cames 26/04/2013 1.815 € 40 726 €
Ajuntament d'Òdena La cosa nostra en concert 28/04/2013 7.260 € 20 1.452 €

Total Ajuntament d'Òdena 2.468,40 €
Badalona Cultura, SL Dubte 26/01/2013 9.500 € 20 1.900 €
Badalona Cultura, SL Dubte 27/01/2013 7.125 € 20 1.425 €
Badalona Cultura, SL Joan Colomo en concert 15/02/2013 2.000 € 25 500 €
Badalona Cultura, SL Cube 16/02/2013 3.800 € 40 1.520 €
Badalona Cultura, SL La casa sota la sorra 09/03/2013 5.500 € 10 550 €
Badalona Cultura, SL Confessions de dones de 30 16/03/2013 3.750 € 40 1.500 €
Badalona Cultura, SL Pere Soto torna a casa 22/03/2013 900 € 25 225 €
Badalona Cultura, SL virtuosisme de saló 06/04/2013 750 € 25 187,50 €
Badalona Cultura, SL El régimen del pienso 13/04/2013 5.500 € 10 550 €
Badalona Cultura, SL Forever Young 04/05/2013 9.000 € 10 900 €
Badalona Cultura, SL Forever Young 04/05/2013 9.000 € 10 900 €

Badalona Cultura, SL 
Delafé y las Flores Azules en 
concert 

11/05/2013 6.500 € 10 650 €

Badalona Cultura, SL El nom 18/05/2013 9.500 € 20 1.900 €
Badalona Cultura, SL El nom 19/05/2013 5.700 € 20 1.140 €

Total Badalona Cultura, SL 13.847,50 €
Consorci Teatre la Massa  
( Vilassar de Dalt) 

Anguilas 16/02/2013 363 € 35 127,05 €

Consorci Teatre la Massa  
( Vilassar de Dalt) 

The Best Of 23/02/2013 1.000 € 35 350 €

Consorci Teatre la Massa  
( Vilassar de Dalt) 

Equilibristes 09/03/2013 605 € 35 211,75 €

Consorci Teatre la Massa  
( Vilassar de Dalt) 

Confetti Circus 10/03/2013 665,50 € 35 232,93 €

Consorci Teatre la Massa  
( Vilassar de Dalt) 

Joan Dausà i Els tipus d'Interès 
en concert 

06/04/2013 Taquillatge  460,96 €
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Consorci Teatre la Massa  
( Vilassar de Dalt) 

Xarop de cargol 07/04/2013 819,99 € 35 287 €

Consorci Teatre la Massa  
( Vilassar de Dalt) 

Hablamos 27/04/2013 1.815 € 35 635,25 €

Total Consorci Teatre la Massa ( Vilassar de Dalt) 2.304,94 €
Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix 

La rateta que... 10/01/2013 605 € 21,36 129,23 €

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix 

El carnaval dels animals 10/02/2013 1.936 € 21,36 413,53 €

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix 

Una jornada particular 08/03/2013 4.416,50 € 24,41 1.078,07 €

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix 

Jazz Machín 04/05/2013 1.694 € 30,5 516,67 €

Total Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 2.137,50 €
Granollers Escena, SL Dubte 13/01/2013 9.500 € 20 1.900 €
Granollers Escena, SL Antònia Font en concert 19/01/2013 12.000 € 10 1.200 €
Granollers Escena, SL Somnis de músic 20/01/2013 1.800 € 25 450 €
Granollers Escena, SL Canigó 26/01/2013 2.250 € 20 450 €
Granollers Escena, SL Canigó 26/01/2013 2.250 € 20 450 €
Granollers Escena, SL Cyrano 02/02/2013 9.900 € 15 1.485 €
Granollers Escena, SL El petit elefant 03/02/2013 900 € 25 225 €

Granollers Escena, SL 
Tot assajant Cyrano, o el dia que 
l'actriu va arribar massa aviat 

03/02/2013 1.400 € 25 350 €

Granollers Escena, SL El soldadet de plom 17/02/2013 850 € 25 212,50 €

Granollers Escena, SL 
Paquita/In the Wake of 
Bliss/Pálpito 

17/02/2013 10.000 € 10 1.000 €

Granollers Escena, SL A los hombres que amé 22/02/2013 15.000 € 10 1.500 €
Granollers Escena, SL La rateta que... 24/02/2013 800 € 25 200 €
Granollers Escena, SL No et vesteixis per sopar 24/02/2013 8.100 € 10 810 €
Granollers Escena, SL Manifestació 01/03/2013 6.600 € 30 1.980 €
Granollers Escena, SL Capas 03/03/2013 4.300 € 20 860 €
Granollers Escena, SL David Bustamante en concert 08/03/2013 Taquillatge  540 €
Granollers Escena, SL Ralet, ralet 10/03/2013 900 € 25 225 €
Granollers Escena, SL Desperta bruixeta 17/03/2013 850 € 25 212,50 €
Granollers Escena, SL Aventura! 22/03/2013 8.755 € 20 1.751 €
Granollers Escena, SL Elling 05/04/2013 12.000 € 10 1.200 €
Granollers Escena, SL Habitar Granollers 14/04/2013 13.000 € 10 1.300 €
Granollers Escena, SL El nom 20/04/2013 9.500 € 20 1.900 €
Granollers Escena, SL El tipo de la tumba de al lado 04/05/2013 10.500 € 10 1.050 €
Granollers Escena, SL Joan Pera, Capri 07/05/2013 Taquillatge  540 €
Granollers Escena, SL Concert de Macedònia 19/05/2013 3.000 € 20 600 €

Total Granollers Escena, SL 22.391 €
Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

Oleanna 19/01/2013 6.050 € 25 1.512,50 €

Institut Municipal de Cultura 
 ( Igualada) 

Acorar 01/02/2013 1.815 € 50 907,50 €

Institut Municipal de Cultura 
 ( Igualada) 

Acorar 02/02/2013 1.391,50 € 50 695,75 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

Acorar 03/02/2013 1.391,50 € 50 695,75 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

Cyrano 10/02/2013 13.310 € 15 1.996,50 €

Institut Municipal de Cultura 
 ( Igualada) 

Escape 01/03/2013 605 € 30 181,50 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

Tomeu Penya 30 anys després 09/03/2013 Taquillatge  700 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

El nom 23/03/2013 11.495 € 20 2.299 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

Passió segons Sant Joan (concert 
participatiu de Setmana Santa) 

26/03/2013 3.630 € 25 907,50 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

Nabucco 04/04/2013 Taquillatge  700 €
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Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

The Relief Sessions 05/04/2013 544,50 € 30 163,35 €

Institut Municipal de Cultura 
 ( Igualada) 

Tango 28/04/2013 8.349 € 15 1.252,35 €

Institut Municipal de Cultura 
 ( Igualada) 

Cançons de nosaltres i el món 03/05/2013 544,50 € 30 163,35 €

Institut Municipal de Cultura 
( Igualada) 

Una jornada particular 11/05/2013 4.416,50 € 40 1.766,60 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

OrbiteSpriu 07/06/2013 484 € 30 145,20 €

Institut Municipal de Cultura  
( Igualada) 

Jazz Machín 10/06/2013 1.694 € 50 847 €

Total Institut Municipal de Cultura ( Igualada) 14.933,85 €
Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Nit dels genis - Festival 
Internacional de màgia 

12/01/2013 3.000 € 20 600 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Big Bom Band & David Pastor  20/01/2013 1.600 € 25 400 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Aventura! 26/01/2013 8.755 € 20 1.751 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Aventura! 27/01/2013 7.725 € 20 1.545 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Acorar 31/01/2013 1.512 € 50 756 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Suspended in time 03/02/2013 10.000 € 10 1.000 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Litus 07/02/2013 3.000 € 40 1.200 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

David Bustamante en concert 09/02/2013 11.000 € 10 1.100 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Concert Sant Andreu Jazz Band 10/02/2013 2.500 € 20 500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

100% Tricicle 13/02/2013 4.500 € 20 900 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

4t 1a en concert 14/02/2013 1.000 € 25 250 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi 15/02/2013 7.000 € 10 700 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Cyrano 16/02/2013 9.900 € 15 1.485 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Cyrano 17/02/2013 8.415 € 15 1.262,25 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Tubs del món en concert 20/02/2013 2.000 € 25 500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Yes, We spain is different 22/02/2013 Taquillatge  540 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Música Veneciana - Parlar 
cromàtic 

23/02/2013 1.500 € 25 375 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Olor de gas 28/02/2013 2.000 € 25 500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

La asombrosa historia de Mr. 
Snow 

01/03/2013 2.000 € 25 500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Menaix a Truà en concert 01/03/2013 2.500 € 20 500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Confessions de dones de 30 02/03/2013 3.750 € 40 1.500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

El Pau i la Maria en concert 07/03/2013 1.000 € 25 250 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

A los hombres que amé 08/03/2013 15.000 € 10 1.500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Zíngares 14/03/2013 2.500 € 20 500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Paloma Berganza cançó francesa 15/03/2013 2.500 € 20 500 €
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Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Dubte 16/03/2013 9.500 € 20 1.900 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Jocs i cançons 16/03/2013 700 € 25 175 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Dubte 17/03/2013 6.425 € 20 1.285 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

La nostra Champions particular 21/03/2013 2.200 € 25 550 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

La tabernera del puerto 24/03/2013 12.900 € 10 1.290 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Passió segons Sant Joan (concert 
participatiu de Setmana Santa) 

31/03/2013 2.500 € 20 500 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Barbershop 04/04/2013 600 € 25 150 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Jazz Machín 05/04/2013 1.400 € 50 700 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Torcidos 05/04/2013 3.500 € 20 700 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

No et vesteixis per sopar 06/04/2013 6.000 € 10 600 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

No et vesteixis per sopar 06/04/2013 8.000 € 10 800 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

No et vesteixis per sopar 07/04/2013 8.000 € 10 800 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Grease 11/04/2013 Taquillatge  600 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Versos i cançons... i altres 
diversions 

17/04/2013 3.000 € 20 600 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Damià Olivella presenta 'Un nou 
sentit' 

18/04/2013 600 € 25 150 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Vostè és aquí 19/04/2013 6.000 € 10 600 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Lluís Grané: Isaac Albéniz 20/04/2013 1.000 € 25 250 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Tots aquests dois 21/04/2013 3.000 € 20 600 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Tu digues que l'estimes 23/04/2013 3.500 € 40 1.400 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Romeo y Julieta 26/04/2013 11.000 € 10 1.100 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

El tren ta-5 27/04/2013 1.500 € 25 375 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

50 anys de Cobla amb La 
Principal de la Bisbal 

28/04/2013 3.500 € 20 700 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

A 3 cantons 02/05/2013 1.000 € 25 250 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Mozart, Boccherini & Schumann 05/05/2013 6.000 € 10 600 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Paula Dominguez & Gospel 
Messengers 

09/05/2013 1.000 € 25 250 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Cube 10/05/2013 3.450 € 40 1.380 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

El nom 11/05/2013 9.500 € 20 1.900 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

El nom 11/05/2013 5.000 € 20 1.000 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Obres clàssiques i 
contemporànies 

11/05/2013 850 € 25 212,50 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

El nom 12/05/2013 4.500 € 20 900 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Contra el progrés 18/05/2013 1.500 € 25 375 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Contra l'amor 18/05/2013 1.600 € 25 400 €
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Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Contra la democràcia 18/05/2013 1.500 € 25 375 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Don Quixot 18/05/2013 10.000 € 10 1.000 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Tubs i tubes 19/05/2013 1.500 € 25 375 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Tubs i tubes 19/05/2013 1.000 € 25 250 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Gossos en concert 31/05/2013 5.000 € 20 1.000 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Retaule d'avars 01/06/2013 3.500 € 20 700 €

Manresana d'Equipaments Escènics, 
SLU 

Treballs d'amor perduts 09/06/2013 3.560 € 20 712 €

Total Manresana d'Equipaments Escènics, SLU 48.118,75 €
Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Amagatall 13/01/2013 1.452 € 30 435,60 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Litus 25/01/2013 4.598 € 40 1.839,20 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Manifestació 01/02/2013 7.986 € 30 2.395,80 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Retaule d'avars 15/02/2013 4.235 € 25 1.058,75 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Oleanna 17/02/2013 6.050 € 25 1.512,50 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Pere i el Llop 17/02/2013 3.025 € 25 756,25 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

El Club Bildelberg 22/02/2013 3.630 € 25 907,50 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Cia 10 anys! 24/02/2013 4.840 € 25 1.210 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Pla B 01/03/2013 726 € 30 217,80 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Ivan i els Gossos, de Hattie 
Naylor 

10/03/2013 3.267 € 25 816,75 €

Organisme Autònom Local Patronat
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca de
Penedès) 

Acorar 22/03/2013 1.829,52 € 50 914,76 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

L'entrada 05/04/2013 1.391,50 € 30 417,45 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

La Serva Padrona, de G. B. 
Pergolesi 

07/04/2013 6.292 € 15 943,80 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

El régimen del pienso 14/04/2013 6.655 € 15 998,25 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Que se desnude otra 19/04/2013 1.815 € 30 544,50 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Descobrim Schubert i Haydn 28/04/2013 4.235 € 25 1.058,75 €
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Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Trau 12/05/2013 1.936 € 30 580,80 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Joan Dausà i Els tipus d'Interès 
en concert 

19/05/2013 3.025 € 25 756,25 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Tira-li l'alè 24/05/2013 1.452 € 30 435,60 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

9 maletes 26/05/2013 4.235 € 25 1.058,75 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Mateusz Borowiak. Concert de 
piano 

02/06/2013 1.815 € 30 544,50 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Treballs d'amor perduts 07/06/2013 4.307,60 € 25 1.076,90 €

Organisme Autònom Local Patronat 
del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del 
Penedès) 

Gelabert V.O. + 09/06/2013 3.630 € 25 907,50 €

Total Organisme Autònom Local Patronat del Teatre Cal Bolet ( Vilafranca del Penedès) 21.387,96 €
Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Cor i Orquestra del Gran Teatre 
del Liceu: Cors d'Òpera 

12/01/2013 12.000 € 10 1.200 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Cube 18/01/2013 2.375 € 40 950 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

El tipo de la tumba de al lado 19/01/2013 10.900 € 10 1.090 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Clinc! 20/01/2013 2.550 € 20 510 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Petruixka 26/01/2013 4.500 € 20 900 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Petruixka 27/01/2013 4.500 € 20 900 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Petruixka 02/02/2013 4.500 € 20 900 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Cyrano 08/02/2013 9.900 € 15 1.485 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Andrea Motis & Joan Chamorro 
Quintet 

09/02/2013 5.800 € 10 580 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Món Brel 15/02/2013 1.500 € 25 375 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

ONCA + solistes (Gerard Claret, 
Júlia Farrés-Llonguerras & 
Patricia de No) 

15/02/2013 7.000 € 10 700 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

No et vesteixis per sopar 16/02/2013 8.100 € 10 810 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

No et vesteixis per sopar 16/02/2013 4.500 € 20 900 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

El petit Dalí 17/02/2013 1.900 € 25 475 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Poder absoluto 22/02/2013 8.000 € 10 800 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Concert per a nadons 24/02/2013 1.333 € 25 333,25 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Concert per a nadons 24/02/2013 1.333 € 25 333,25 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Concert per a nadons 24/02/2013 1.333 € 25 333,25 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Dubte 01/03/2013 9.500 € 20 1.900 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Aventura! 08/03/2013 8.755 € 20 1.751 €
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Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

11 de novembre 09/03/2013 6.000 € 10 600 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Maravillas 17/03/2013 3.000 € 20 600 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Big berberecho 22/03/2013 2.800 € 20 560 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

David Bustamante en concert 23/03/2013 9.000 € 10 900 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Oleanna 05/04/2013 5.000 € 20 1.000 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Trau 12/04/2013 1.300 € 25 325 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

La dona vinguda del futur 13/04/2013 4.500 € 20 900 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

L'Òpera des del Cor 19/04/2013 6.500 € 10 650 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

The Classical & Jazz Concert 20/04/2013 1.500 € 25 375 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

The Magomic Show 21/04/2013 1.000 € 25 250 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Tango  26/04/2013 3.450 € 20 690 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Pirouette en Re menor 27/04/2013 1.500 € 25 375 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

La asombrosa historia de Mr. 
Snow 

28/04/2013 2.700 € 20 540 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

quenonosfrunjanlafiesta 04/05/2013 3.000 € 20 600 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

La Ventafocs 11/05/2013 2.500 € 20 500 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

La Ventafocs 12/05/2013 2.500 € 20 500 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Romeo y Julieta 18/05/2013 25.000 € 6 1.500 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

Romeo y Julieta 19/05/2013 17.000 € 6 1.020 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

A los hombres que amé 23/05/2013 15.000 € 10 1.500 €

Organisme Autònom Municipal 
Centre Cultural Sant Cugat 

El nom 24/05/2013 9.500 € 20 1.900 €

Total Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat 32.510,75 €
Patronat Municipal d'Atenció a les 
Persones de Martorell 

El xarlatà 02/01/2013 968 € 11,69 113,16 €

Patronat Municipal d'Atenció a les 
Persones de Martorell 

Impacte 03/01/2013 907,50 € 11,69 106,09 €

Patronat Municipal d'Atenció a les 
Persones de Martorell 

Noom 04/01/2013 1.210 € 11,69 141,45 €

Patronat Municipal d'Atenció a les 
Persones de Martorell 

Tu digues que l'estimes 21/04/2013 4.235 € 40 1.694 €

Patronat Municipal d'Atenció a les 
Persones de Martorell 

Que se desnude otra 29/04/2013 1.815 € 11,69 212,17 €

Patronat Municipal d'Atenció a les 
Persones de Martorell 

Temps 19/05/2013 3.267 € 9,73 317,88 €

Total Patronat Municipal d'Atenció a les Persones de Martorell 2.584,75 €
Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Caro elissir! 18/01/2013 6.655 € 15 998,25 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Litus 01/02/2013 3.630 € 40 1.452 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Aladdí 03/02/2013 1.706,10 € 30 511,83 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Brams amb l'Escola Municipal de 
Música de Berga 

15/02/2013 3.025 € 25 756,25 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Els dolents (Shakespeare's 
villains) 

01/03/2013 2.904 € 25 726 €
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Ens Local Nom Espectacle 
Data 

d'actuació
Caixet 

subvencionable 
% 

suport 
Import 
suport 

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Xefs 03/03/2013 1.222,10 € 30 366,63 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Dansa XXI.cat/Danses de sol i 
serena 

15/03/2013 1.848,88 € 30 554,66 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Cavallet de cartró 07/04/2013 1.331 € 30 399,30 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Tu digues que l'estimes 12/04/2013 4.235 € 40 1.694 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Oleanna 26/04/2013 4.598 € 25 1.149,50 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Blau cel, groga llimona 05/05/2013 992,20 € 30 297,66 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Clinc! 10/05/2013 2.722,50 € 25 680,63 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

9 maletes 24/05/2013 3.630 € 25 907,50 €

Patronat Municipal de Cultura ( 
Ripollet ) 

Peret en concert 07/06/2013 6.050 € 25 1.512,50 €

Total Patronat Municipal de Cultura ( Ripollet ) 12.006,71 €
Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Concert d'Any Nou amb 
l'Orquestra Maravella 

01/01/2013 6.655 € 20 1.331 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

El cargol Mossi i el cuc 12/01/2013 1.004,30 € 35 351,51 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Llepafils 19/01/2013 1.815 € 35 635,25 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Toc toc 02/02/2013 726 € 35 254,10 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Per un instant 23/02/2013 1.815 € 35 635,25 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

El fantasma mentider 02/03/2013 1.633,50 € 35 571,72 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Un patufet se'n va a la sorra 09/03/2013 1.815 € 35 635,25 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Tots aquests dois 06/04/2013 3.630 € 25 907,50 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Zum, animació amb cançons i 
danses 

23/04/2013 900 € 35 315 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Zum, animació amb cançons i 
danses 

23/04/2013 500 € 35 175 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

En Quimet i el seu tricicle 05/05/2013 726 € 35 254,10 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

En Quimet i el seu tricicle 05/05/2013 363 € 35 127,05 €

Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut ( les 
Franqueses del Vallès) 

Terrabastall 05/05/2013 1.815 € 35 635,25 €

Total Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut (les Franqueses del Vallès) 6.827,98 €
Premià Serveis Municipals, SLU Sé de un lugar 19/01/2013 1.800 € 30 540 €
Premià Serveis Municipals, SLU Estimat Toldrà Toldrà 22/02/2013 1.600 € 30 480 €
Premià Serveis Municipals, SLU Dubte 23/03/2013 9.500 € 20 1.900 €
Premià Serveis Municipals, SLU Cosmètica de l'enemic 20/04/2013 3.200 € 40 1.280 €
Premià Serveis Municipals, SLU Món Brel 18/05/2013 1.800 € 30 540 €
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Ens Local Nom Espectacle 
Data 

d'actuació
Caixet 

subvencionable 
% 

suport 
Import 
suport 

Premià Serveis Municipals, SLU El nom 14/06/2013 9.500 € 20 1.900 €
Total Premià Serveis Municipals, SLU 6.640 €

Viladecans Qualitat, SL Litus 11/01/2013 3.000 € 40 1.200 €
Viladecans Qualitat, SL India Martínez en concert 12/01/2013 7.200 € 10 720 €

Viladecans Qualitat, SL 
Candela y Los Supremos en 
concert 

13/01/2013 1.000 € 25 250 €

Viladecans Qualitat, SL Alma de cantaora 19/01/2013 1.000 € 25 250 €
Viladecans Qualitat, SL El tipo de la tumba de al lado 20/01/2013 10.900 € 10 1.090 €

Viladecans Qualitat, SL 
La Flauta Màgica  - Variacions dei 
furbi  

24/01/2013 1.281,54 € 25 320,39 €

Viladecans Qualitat, SL Santi Millán live! 25/01/2013 Taquillatge  540 €
Viladecans Qualitat, SL Bambi, una vida al bosc 26/01/2013 1.200 € 25 300 €
Viladecans Qualitat, SL Cyrano 26/01/2013 11.000 € 15 1.650 €
Viladecans Qualitat, SL Bambi, una vida al bosc 27/01/2013 600 € 25 150 €

Viladecans Qualitat, SL 
La Flauta Màgica  - Variacions dei 
furbi  

01/02/2013 3.844,62 € 20 768,92 €

Viladecans Qualitat, SL Martirio Trio : El aire que te rodea 02/02/2013 4.500 € 20 900 €
Viladecans Qualitat, SL Concert del Trio Ludwig 03/02/2013 1.000 € 25 250 €
Viladecans Qualitat, SL Sole Giménez en concert 08/02/2013 5.000 € 20 1.000 €

Viladecans Qualitat, SL 
Las noches del Club de la 
Comedia 

09/02/2013 4.000 € 20 800 €

Viladecans Qualitat, SL No et vesteixis per sopar 10/02/2013 8.100 € 10 810 €
Viladecans Qualitat, SL Pau Vallvé en concert 15/02/2013 800 € 25 200 €
Viladecans Qualitat, SL Los secretos en concert 16/02/2013 Taquillatge  540 €
Viladecans Qualitat, SL Un patufet se'n va a la sorra 16/02/2013 1.500 € 25 375 €
Viladecans Qualitat, SL Un patufet se'n va a la sorra 17/02/2013 Taquillatge  390 €
Viladecans Qualitat, SL Antònia Font en concert 22/02/2013 4.000 € 20 800 €
Viladecans Qualitat, SL Cançó d'amor i de guerra 24/02/2013 6.000 € 10 600 €
Viladecans Qualitat, SL Retaule d'avars 01/03/2013 3.500 € 20 700 €
Viladecans Qualitat, SL El vestit nou de l'emperador 02/03/2013 1.400 € 25 350 €
Viladecans Qualitat, SL El sueño de una noche de verano 03/03/2013 3.000 € 20 600 €
Viladecans Qualitat, SL El vestit nou de l'emperador 03/03/2013 800 € 25 200 €
Viladecans Qualitat, SL Miriam Swanson i Amadeu Cases 08/03/2013 600 € 25 150 €
Viladecans Qualitat, SL Confessions de dones de 30 09/03/2013 3.750 € 40 1.500 €
Viladecans Qualitat, SL Leo Harlem 10/03/2013 4.500 € 20 900 €
Viladecans Qualitat, SL Antonio Orozco en concert 15/03/2013 Taquillatge  540 €
Viladecans Qualitat, SL El nom 16/03/2013 9.500 € 20 1.900 €

Viladecans Qualitat, SL 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow 

17/03/2013 2.500 € 20 500 €

Viladecans Qualitat, SL Damned Hellbillies en concert 22/03/2013 900 € 25 225 €

Viladecans Qualitat, SL 
Misteriós assassinat a Atrium 
Viladecans 

05/04/2013 5.000 € 20 1.000 €

Viladecans Qualitat, SL 
Misteriós assassinat a Atrium 
Viladecans 

06/04/2013 3.500 € 20 700 €

Viladecans Qualitat, SL 
Misteriós assassinat a Atrium 
Viladecans 

07/04/2013 3.500 € 20 700 €

Viladecans Qualitat, SL Oleanna 12/04/2013 3.000 € 20 600 €
Viladecans Qualitat, SL Cosquillas 13/04/2013 Taquillatge  540 €
Viladecans Qualitat, SL La Bella y la Bestia 14/04/2013 3.000 € 20 600 €
Viladecans Qualitat, SL Estupida Erikah en concert 19/04/2013 500 € 25 125 €
Viladecans Qualitat, SL El somni de l'espantaocells 21/04/2013 1.260 € 25 315 €
Viladecans Qualitat, SL Muchachada Nui 24/04/2013 Taquillatge  540 €

Viladecans Qualitat, SL 
Andrea Motis & Joan Chamorro 
Quintet 

28/04/2013 2.000 € 25 500 €

Viladecans Qualitat, SL The Gospel Machine 03/05/2013 1.500 € 25 375 €
Viladecans Qualitat, SL Merche en concert 04/05/2013 10.000 € 10 1.000 €
Viladecans Qualitat, SL Poder absoluto 11/05/2013 3.500 € 20 700 €
Viladecans Qualitat, SL Cube 12/05/2013 3.450 € 40 1.380 €
Viladecans Qualitat, SL Smiley 17/05/2013 3.000 € 20 600 €

Total Viladecans Qualitat, SL 31.144,31 €
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Cinquè.- Autoritzar i disposar una despesa de cinc-cents seixanta-tres mil set-cents 
trenta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (563.732,69) € per fer front a les 
subvencions que s’atorguen, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents 
del pressupost de l’exercici 2013: 
 
G/40103/335A0/46203  - Import total: Quatre-cents quaranta-un mil cinc-cents noranta-
un euros amb tretze cèntims  (441.591,13) €. 
 
G/40103/335A0/46903 – Import total : Cent vint-i-dos mil cent quaranta-un euros amb 
cinquanta-sis cèntims (122.141,56) €. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar les despeses següents per fer front a sol·licituds que 
inicialment no estaven previstes a les bases reguladores aprovades a l’efecte: 

 
Dos mil tres-cents quatre euros amb noranta-quatre cèntims (2.304,94) € a 
l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46700 per fer front a la subvenció 
presentada pel Consorci del Teatre la Massa de Vilassar de Dalt . 
 
Dos mil cent trenta-set euros amb cinquanta cèntims (2.137,50) € a l’aplicació 
pressupostària G/40103/335A0/46800 per fer front a la subvenció presentada per 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 

 
Setè.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que s’atorguen 
i que es concreten en els punts següents : 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de 
setembre de 2013.  
 
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, empreses municipals descentralitzades i 
organismes autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens 
beneficiari presenti un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions 
reconegudes de l’activitat objecte  amb el CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE 
SUBVENCIONS PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  
  
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 
 
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els 

documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 

b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% 
del seu cost. 

c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb 
la Seguretat Social. 

 
En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens 
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer 
efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti: 
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 Per subvencions d’import superior a 20.000 € 
 

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 

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

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de 
Subvencions.  

 
 Per subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € 
 

Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

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

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

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

 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització 
o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el 
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui 
a la reducció operada. 
 
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació 
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada 
 
Vuitè.- Advertir a les entitats beneficiàries que, s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament 
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objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les 
condicions imposades en la concessió. 
 
Novè.- Excloure de la valoració realitzada les actuacions que es detallen a continuació, 
segons l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció i 
pels motius que es manifesten: 
 
Per no tractar-se d’espectacles d’arts escèniques i concerts professionals inclosos dins 
la temporada estable  (Article 1) 
 

Ens local Espectacle 
Data 

d’actuació 
Hora 

d'actuació
Ajuntament de Canet de Mar Sons de l'Índia 01/06/2013 18:00 
Ajuntament de Canet de Mar Quina xerinola 01/06/2013 18:45 
Ajuntament de Castellbisbal Expanding Evans Big Bang 23/03/2013 21:30 
Ajuntament de Mataró 'En un lugar de la Mancha' i El Quixot 27/01/2013 12:00 
Ajuntament de Mataró Cantata Cantània 25/05/2013 12:00 
Ajuntament de Mataró Cantata Cantània 25/05/2013 18:00 
Ajuntament de Mataró Cantata Cantània 26/05/2013 12:00 
Ajuntament de Mediona Concert ball amb Versió original 23/06/2013 23:00 
Ajuntament de Sabadell Crim contra rellotge 01/06/2013 21:00 
Ajuntament de Sant Celoni Casa Baubo 27/04/2013 20:00 
Ajuntament de Vic Unint veus del nord i veus del sud 16/03/2013 18:00 
Ajuntament de Vic Cantata Cantània 02/06/2013 12:00 
Ajuntament de Vic Cantata Cantània 02/06/2013 18:00 
Ajuntament d'Òdena Aplec sardanista 27/01/2013 10:30 
Ajuntament d'Òdena Aplec sardanista 27/01/2013 12:00 
Ajuntament d'Òdena Festa a la plaça 16/02/2013 18:00 
Ajuntament d'Òdena Continuem fent amics 17/02/2013 17:00 
Ajuntament d'Òdena Concert i ball amb la Cobla Orquestra Selvatana 30/04/2013 22:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 07/06/2013 20:30 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 08/06/2013 12:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 08/06/2013 17:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 08/06/2013 20:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 09/06/2013 12:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 09/06/2013 19:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 14/06/2013 20:30 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 15/06/2013 12:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 15/06/2013 17:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 15/06/2013 20:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 16/06/2013 12:00 
Granollers Escena, SL Ha passat un àngel 16/06/2013 19:00 
Manresana d'Equipaments Escènics, SLU Ha passat un àngel 21/05/2013 21:00 
Manresana d'Equipaments Escènics, SLU Ha passat un àngel 22/05/2013 21:00 
Manresana d'Equipaments Escènics, SLU Ha passat un àngel 23/05/2013 21:00 
Manresana d'Equipaments Escènics, SLU Ha passat un àngel 24/05/2013 21:00 

 
Per tractar-se d’actuacions de les quals no s’ha acreditat que es faci pagar un preu 
d’entrada. (Article 1). 
 
Ens local Espectacle 

Data 
d'actuació 

Hora 
d'actuació

Ajuntament de Rubí Nigell, l'Espriu de Sinera 27/03/2013 21:00 
Ajuntament de Terrassa Elixir 07/06/2013 20:30 
Ajuntament d'Òdena Tubs del món en concert 05/01/2013 12:00 

 
Per tractar-se d’actuacions que estan incloses a la programació de la festa major en 
municipis majors de 5.000 habitants. (Article 1) 
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Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Planeta I-Neptú 23/04/2013 21:00 
Organisme Autònom Local Patronat del 
Teatre Cal Bolet (Vilafranca del Penedès) 

Sota faldilles 08/03/2013 21:00 

 
Per tractar-se d’activitats escèniques i musicals que formen part d’altres circuits o 
xarxes existents i les que formen part de festivals o programacions extraordinàries. 
(Article 1) 
 

Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació
Ajuntament de Cardedeu Sense solta 24/03/2013 17:00 
Ajuntament de Cardedeu L'hort de can Pitrocs 12/05/2013 17:00 
Ajuntament de Castelldefels La Via Làctia 19/01/2013 18:00 
Ajuntament de Castelldefels Marcel Sol 16/02/2013 18:00 
Ajuntament de Castelldefels Simplicissimus 17/03/2013 12:00 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Instants 27/01/2013 15:53 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Minuts 23/02/2013 15:55 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Microglophone 24/02/2013 15:57 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès La vaca que canta va d'òpera 17/03/2013 16:03 
Ajuntament de Torelló El príncep feliç 13/01/2013 18:00 
Ajuntament de Torelló Contes de la Xina 27/01/2013 18:00 
Ajuntament de Torelló La gran a...Ventura 17/02/2013 18:00 
Ajuntament de Torelló Llepafils 10/03/2013 18:00 
Ajuntament de Torelló Pinotxo "bric à brac" 07/04/2013 18:00 
Ajuntament de Vic La Traviata  05/05/2013 18:00 
Ajuntament del Prat de Llobregat El follet valent va a la ciutat 20/01/2013 09:38 
Ajuntament del Prat de Llobregat Afina Serafina 17/02/2013 18:00 
Ajuntament del Prat de Llobregat Gats 17/03/2013 18:00 
Ajuntament del Prat de Llobregat Els tres ossos 21/04/2013 18:00 
Ajuntament del Prat de Llobregat Llepafils 26/05/2013 12:00 
Granollers Escena, SL Nabucco 10/03/2013 18:00 
Granollers Escena, SL La Traviata  12/05/2013 18:00 
Manresana d'Equipaments Escènics, SLU Nabucco 06/03/2013 21:00 
Manresana d'Equipaments Escènics, SLU La Traviata  08/05/2013 21:00 
Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat 

Nabucco 15/03/2013 21:00 

Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat 

La Traviata  03/05/2013 21:00 

Viladecans Qualitat, SL La Traviata  10/05/2013 21:00 

 
Per tractar-se de l’exhibició de produccions d’àmbit local vinculades a convenis 
generals de suport i finançament de l’entitat i de les seves produccions. (Article 1) 
 

Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació 
Ajuntament de Sabadell Cañizares: de Berlín a Aranjuez 18/01/2013 21:00 
Ajuntament de Sabadell Gabriela Montero i l'Emperador de Beethoven 01/02/2013 21:00 

Ajuntament de Sabadell 
OSV amb el Trio Ludwig: El triple de 
Beethoven 

05/04/2013 21:00 

Ajuntament de Sabadell Abduraimov, o quan Txaikovski va ressuscitar 24/05/2013 21:00 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca La dona vinguda del futur 17/02/2013 18:00 
Ajuntament de Vic Stabat Mater. Dels Dolors al contemporani 25/03/2013 20:30 
Ajuntament de Vic La gran serenata romàntica 16/06/2013 18:00 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Cinc compositors, cinc països 03/03/2013 19:00 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Les cordes del romanticisme 14/04/2013 19:00 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Concert Voronkov 09/06/2013 19:00 
Granollers Escena, SL Música de la nit 27/01/2013 19:00 
Granollers Escena, SL Missa Nelson amb Robert King 17/03/2013 19:00 

Granollers Escena, SL 
Edmon Colomer dirigeix la 5a Simfonia de 
Schubert 

28/04/2013 19:00 
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Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació 
Manresana d'Equipaments Escènics, SLU Meteodansa 04/05/2013 18:00 
Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat 

Concert de Sant Jordi 21/04/2013 19:00 

 
Per tractar-se d’actuacions de les quals no s’ha acreditat que tinguin un cost de caixet 
ni s’ha adjuntat còpia del contracte conforme és una actuació a taquillatge (Articles 4 i 
7) 
 

Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Eclectic Colour Orchestra en concert 22/03/2013 21:00 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Mauricio Villavecchia Trio en concert 31/05/2013 21:00 

 
Per tractar-se de la segona funció d’un mateix espectacle en el mateix espai escènic 
de contractacions a taquillatge o fórmules mixtes. (Article 7) 
 

Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Parecido no es lo mismo 20/01/2013 19:00 
Ajuntament del Prat de Llobregat Forever and a day 24/02/2013 19:00 
Viladecans Qualitat, SL Cosquillas 13/04/2013 19:00 
Viladecans Qualitat, SL Muchachada Nui 26/04/2013 21:00 

 
Per ajustar el suport total als ens locals al percentatge establert d’un mínim del 80 % 
de la subvenció destinat a les actuacions a caixet . (Article 9) 
 

Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació
Consorci Teatre la Massa ( Vilassar de Dalt) El show del Màgic Andreu 27/01/2013 11:53 
Consorci Teatre la Massa ( Vilassar de Dalt) El bon malalt 02/02/2013 12:01 
Consorci Teatre la Massa ( Vilassar de Dalt) Gala de màgia 03/02/2013 12:17 
Consorci Teatre la Massa ( Vilassar de Dalt) Franc albir en concert 20/04/2013 21:00 

 
Per ajustar la subvenció total de l’ens local a l’import sol·licitat.  
 

Ens local Espectacle 
Data 

d'actuació 
Hora 

d'actuació
Ajuntament d'Avinyó Àngel de llum 27/01/2013 18:00 
Ajuntament d'Avinyó Passar a millor vida 16/03/2013 18:30 
Ajuntament d'Avinyó Rodari Mira Miró 26/05/2013 18:30 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Dits en joc 25/01/2013 15:37 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Polièdrica 05/04/2013 21:40 
Ajuntament de Torelló Así están las cosas 11/05/2013 21:00 
Ajuntament del Prat de Llobregat L'Òpera amb tu 20/01/2013 19:00 

 
Desè.- Notificar els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera individualitzada, 
en els terminis establerts a l’article 11 de la convocatòria, a fi i efecte que presentin la 
documentació oportuna per tal de justificar la subvenció. 
 
Onzè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,  
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 22 de les Bases reguladores i 
l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.   
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Contractació 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar la reserva social de contractació per a 
l’exercici 2013.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera 
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra 
província en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i de 
mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les 
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social. 
 
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat una sèrie de mesures 
orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d’actuació que es deriven 
de l’impacte de la crisi econòmica i la que actualment es vol afavorir és l’ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social mitjançant la 
contractació pública reservada. 
 
Atès el contingut de la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adaptació normativa a la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; que 
supera definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una 
basada en els drets humans, establint que les seves demandes i necessitats han de 
ser cobertes de manera que puguin abastar la igualtat d’oportunitats respecte al 
conjunt de ciutadans, i modifica la llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat. 
 
Vista la normativa que regula la contractació pública reservada i que, bàsicament, és la 
que tot seguit es relaciona: article 19 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de 
servicios, la Disposició addicional 5a. 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, i 
l’article 89 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales. 
 
Atès que dins la normativa relacionada es desprèn que per promoure i aprovar la 
contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 
 La finalitat de la reserva. 
 L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació 

de les regles de càlcul i, el seu desglossament per Àrees, si s’escau. 
 Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva. 
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 Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de 
treball o empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la 
normativa corresponent. 

 Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

 Les característiques específiques que se’n derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil dels seus destinataris. 

 
Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la 
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels 
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb 
menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels 
principis de no discriminació, d’objectivitat i de publicitat, si escau. 
 
Vist l’article 35, apartat 7è de la Llei 31/2002, de 30 de desembre de mesures fiscals i 
financeres que disposa que les entitats que integren l’Administració Local de 
Catalunya poden aplicar la reserva social establerta en el dit precepte en els termes 
que estableixi l’acord corresponent del ple de la Corporació. 
 
Atès que la normativa abans referida en els seus apartats 2on i 6è respectivament,  
preveuen la possibilitat d’ampliar els objectes contractuals susceptibles de reserva, i 
fixar la quantia econòmica de la reserva social d’un mínim de percentatge del 10% a 
un màxim del 20% de la contractació anual, es proposa pujar el percentatge de 
reserva al 20%, i com a conseqüència de diverses peticions de serveis promotors, 
ampliar els objectes contractuals a reservar. 
 
Atesa la petició de l’Àrea d’Atenció a les Persones de reservar la contractació dels 
serveis de bugaderia industrial a centres especials de treball, d’acord amb l’establert a 
la disposició addicional cinquena 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, 
circumstancia que ha de constar en el plec de clàusules administratives i en l’anunci 
de licitació per a la contractació d’aquestes prestacions, i la referència a la normativa a 
dalt esmentada.  
 
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional 5a. 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, no és de fet un procediment d’adjudicació diferent de 
l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de criteris o del procediment negociat sense 
publicitat, sinó que és aplicable a qualsevol contracte i forma d’adjudicació, ja que es 
tracta d’una especificitat del sistema d’admissió a la licitació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona el dia 1 de 
febrer de 2010. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió celebrada el 26 de juliol de 
2011, va delegar a la Junta de Govern, entre altres, l'exercici d'aquelles competències 
que lleis diferents de la L 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, atribueixen al Ple i no tenen caràcter d'indelegable (acord 115/11, publicat en el 
BOPB del 4.8.2011 i apartats 3.4.g) i 13.2 paràgraf primer de la Refosa 1/2013, sobre 
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nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de 14 de febrer de 
2013 (núm. 882/2013) i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies eleva 
a la Junta de Govern, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 2013 amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
La contractació pública reservada i que es concreta en els termes següents: 
 
a.- Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja dels 

edificis corporatius, la recollida de residus (grup 1), les arts gràfiques, la 
missatgeria, i en l’àmbit d’activitats dutes a terme per l’Àrea d’Atenció a les 
Persones: bugaderia industrial, la recollida de residus sanitaris, consergeria i 
control d’accessos, suport a esdeveniments i jornades, restauració i càtering, el 
subministrament d’uniformitats i equips de protecció individual, per als centres 
assistencials. 

 
b.- Els contractes reservats són exclusivament els que s’adjudiquen com a contracte 

menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, excepte a la 
bugaderia industrial que es regirà per un procediment obert reservat, d’acord amb 
els llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic. 

 
c.- Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 

comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat, si escau. 

 
d.- Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 

treball, en els termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les 
seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts o 
regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte. 

 
e.- Es fixa el percentatge màxim d’un 20 % de reserva social a aplicar sobre l’import 

total adjudicat per la Corporació en l’exercici anterior, per cadascuna de les 
prestacions objecte de reserva, mitjançant contractes menors i procediments 
negociats sense publicitat per raó de la quantia, excepte la bugaderia industrial que 
es contractarà per procediment obert en la seva totalitat com a contractació 
reservada. 

 
Segon.- Executar aquest acord, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona i d’acord 
amb la refosa vigent en cada moment. 
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Tercer.- Publicar els següents acords en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona a la categoria de contractació pública. 
 
Servei de Programació 
 
15.- Informe de seguiment anual del pressupost per programes de l’any 2012.- La 
Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de seguiment anual del pressupost per 
programes de l’any 2012. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16.- Dictamen que proposa la convalidació, amb efectes 1 de desembre de 2012 i 
fins al 30 de novembre de 2016, de l’aprovació de la pròrroga del conveni de 
cessió d’ús, signat el 27 de gener de 2009, a favor de l’Ajuntament de Centelles, 
del local situat al semisoterrani de l’immoble del carrer Socós, núm. 23, de 
Centelles.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària d’un local, situat al 
semisoterrani de l’immoble del carrer Socós, núm. 23, de Centelles, amb una 
superfície útil de 125,50 m2, que té la naturalesa jurídica de bé patrimonial, i que forma 
part de l’edifici inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu 
F000069 a nivell de terreny i F001021 a nivell d’edifici. 
 
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. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 27 de novembre 
de 2008, es va aprovar una minuta de conveni de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament 
de Centelles del local descrit, que es va signar el 27 de gener de 2009, per destinar-lo 
a activitats de lleure, educatives i d’esplai. 
 
Vist que el pacte tercer de l’esmentat conveni preveu que una vegada finalitzat el 
període inicial de quatre anys les parts podran acordar de forma expressa la pròrroga 
de la cessió per un període de quatre anys més. 
 
Atès que el període inicial de vigència d’aquest conveni va finalitzar el 30 de novembre 
de 2012 i que l’Ajuntament de Centelles ha manifestat a la Diputació de Barcelona el 
seu interès en prorrogar la cessió d’ús del referit l’immoble, per quatre anys més. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de data 12 de febrer de 2013. 
 
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 
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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’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a la 
convalidació d’actes. 
 
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.- Convalidar, amb efectes 1 de desembre de 2012 i fins al 30 de novembre de 
2016, l’aprovació de la pròrroga del conveni de cessió d’ús, signat el 27 de gener de 
2009, a favor de l’Ajuntament de Centelles, del local situat al semisoterrani de 
l’immoble del carrer Socós, núm. 23, de Centelles. 
 
Segon.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
17.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, 
en el marc de la convocatòria 2013 del Pla de Xarxa de Governs Locals.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President 
Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
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El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012–2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
D’acord amb la clàusula 12.3.b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per 
concessió directa. 
 
Atès que a la Junta de Govern que es celebrarà el 21 de març de 2013, s’elevarà per a 
la seva aprovació el present dictamen així com el dictamen que proposa l’aprovació 
del Catàleg de concertació de l’any 2013, del seu Règim regulador i de la convocatòria 
per a la concessió de recursos. 
 
En el Catàleg de concertació 2013 es preveu el recurs econòmic “Integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals” gestionat pel Servei de Mercat de 
Treball consistent en un fons de prestació, el qual es calcula en base a l’aplicació 
proporcional de criteris objectius que recullen les característiques socioeconòmiques 
d’un col·lectiu d’ens adherits al Protocol general del Pla de concertació. 
 
L’objectiu del present fons de prestació és garantir una dotació econòmica destinada al 
suport del funcionament bàsic de les Oficines Tècniques Laborals (OTL). Els seus 
destinataris són els ajuntaments de la província de Barcelona de municipis de més de 
30.000 habitants i resta d’ens locals adherits a l’esmentat Protocol. A més l’ens local (o 
un ens instrumental d’aquest) ha d’haver subscrit un conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona per a la seva adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals 
a 31/12/2012. 
 
Els ajuts del fons de prestació s’estableixen en funció de les ràtios següents: 
 
 99,94 € per usuari atès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012 

(font: INFO_OTL). 
 15,61 € per acció realitzada entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 

2012 (font INFO_OTL). 
 1,25 € per població en edat de treballar - padró continu l’1 de gener de 2012 (font: 

Hermes) - susceptible de patir una malaltia mental (4,5 % de la Població 
Potencialment Activa). 

 9 € per Km2 de la zona d’influència de l’OTL (font: Hermes). 
 
Quan per l’aplicació dels criteris anteriors se superi la partida pressupostària destinada 
a l’efecte, s’aplicarà una reducció d’una quantia fixa i igual a cadascuna de les OTL 
fins assolir, amb el sumatori de tots els ajuts, la quantitat global consignada al present 
fons de finançament.  
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En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els 
ens locals amb personalitat jurídica relacionats al conveni signat amb la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 
2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 
2013. 
 
I atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada 
eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, pels ajuntaments de la província de Barcelona de municipis de més 
de 30.000 habitants i resta d’ens locals adherits al Protocol general del Pla de 
concertació, que compleixin el requisit de tenir un conveni de col·laboració vigent amb 
la Diputació de Barcelona per a la seva adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques 
Laborals a 31/12/2012.  
Els ajuts del fons de prestació s’estableixen en funció de les ràtios següents: 
 
 99,94 € per usuari atès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012 

(font: INFO_OTL). 
 15,61 € per acció realitzada entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 

2012 (font INFO_OTL). 
 1,25 € per població en edat de treballar - padró continu l’1 de gener de 2012 (font: 

Hermes) - susceptible de patir una malaltia mental (4,5 % de la Població 
Potencialment Activa). 

 9 € per Km2 de la zona d’influència de l’OTL (font: Hermes). 
 
Segon.- Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” en el marc del Catàleg de 
concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012–2015” segons 
l’establert en l’acord primer, tot condicionat a l'aprovació del Catàleg de Concertació de 
l'any 2013, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos, 
d’acord amb la distribució i quanties següents: 
 

ENTITAT NIF 
Persones 

ateses 
(2012) 

Actuacions 
realitzades 

(2012) 

Població 
amb 

trastorns 
mentals 

KM2 
Aportació 
Diputació

Import a 
justificar 

Codi XGL 
Núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 99 875 6.704,01 21,18
 

32.094,10  
53.490,17 13/Y/90370 1303000978 1 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 70 492 3.986,33 58,36

 
20.166,83  

33.611,38 13/Y/90371 1303000978 2 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 34 226 2.569,46 6,99
 

10.189,60  
16.982,67 13/Y/90372 1303000978 3 
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ENTITAT NIF 
Persones 

ateses 
(2012) 

Actuacions 
realitzades 

(2012) 

Població 
amb 

trastorns 
mentals 

KM2 
Aportació 
Diputació

Import a 
justificar 

Codi XGL 
Núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 80 526 8.417,43 792,56
 

33.827,90  
56.379,83 13/Y/90373 1303000978 4 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 119 1.279 7.637,18 12,40

 
41.481,89  

69.136,48 13/Y/90374 1303000978 5 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 113 599 5.422,23 1.299,09
 

39.093,54  
65.155,90 13/Y/90375 1303000978 6 

Ajuntament de 
Mollet del 

Vallès 
P0812300B 81 462 3.767,90 58,42

 
20.526,32  

34.210,53 13/Y/90376 1303000978 7 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 94 1.384 5.218,79 111,56
 

38.501,63  
64.169,38 13/Y/90377 1303000978 8 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 195 1.219 10.669,14 215,47
 

53.746,84  
89.578,07 13/Y/90378 1303000978 9 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 245 1.294 3.893,49 62,45
 

50.094,41  
83.490,68 13/Y/90379 1303000978 10 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 129 1.367 3.608,51 7,00
 

38.786,46  
64.644,10 13/Y/90380 1303000978 11 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 76 1.528 4.478,13 185,11

 
38.689,49  

64.482,48 13/Y/90381 1303000978 12 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D 105 556 3.139,97 592,69
 

28.419,57  
47.365,95 13/Y/90382 1303000978 13 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 67 741 13.104,72 398,53

 
38.177,09  

63.628,48 13/Y/90383 1303000978 14 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 100 767 4.494,29 1.157,70
 

37.987,22  
63.312,03 13/Y/90384 1303000978 15 

Consorci de 
Formació i 

Iniciatives de 
Cercs-

Berguedà 

P5826801B 44 781 1.172,39 1.129,60
 

28.217,11  
47.028,52 13/Y/90385 1303000978 16 

      550.000        

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 550.000 € del pressupost de l’any 
2013 del Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
com s’estableix a l’acord segon i a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/30101/241A0/46280 417.199,01 € 
G/30101/241A0/46580 104.583,88 € 
G/30101/241A0/46780 28.217,11 € 

 550.000 € 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran al següent 
règim específic i a allò establert en el règim del Catàleg de concertació de l’any 2013. 
 
1. Acceptació 
 

1.1. Per l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a molt 
tard el 15 de juliol de 2013, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut així 
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com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a 
través del model normalitzat d’acceptació. Aquesta acceptació pot ser per la 
totalitat de l’ajut o parcial.  

 
1.2. Transcorregut el termini anterior sense que l’ens beneficiari hagi presentat 

l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona, s’entendrà que hi ha 
renunciat. 

 
2. Aportació de la Diputació 
 

2.1. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el 
present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 60% de 
l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic es 
realitzarà en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
2.2. En cas que el total d’aportacions que rebi l’ens local beneficiari per a l’actuació 

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

 
3. Bestretes 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a garantir 
el funcionament bàsic de les Oficines Tècniques Laborals, i atès el context de 
crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals es preveu la següent 
mesura de viabilitat financera, per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà 
bestretes (pagaments “per justificar”), amb la presentació prèvia de l’acceptació 
per part de l’ens beneficiari, per un import igual al 50% de l’aportació 
concedida. 

 
3.2. Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total 

de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última justificació). 
 
 A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la bestreta 

i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de l’ajut 
rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta: 

 
3.3. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 2013 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat 
respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 16 de 
setembre de 2013 i que el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i 
reduccions superi el 5 per cent del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre de 2013. 
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4. Execució 
 
4.1. El període d’execució de les actuacions subvencionades estarà comprès entre 

l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. 
 
4.2. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 

d’estar datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades en el període 
d’execució establert. 

 
4.3. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de 

la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la 
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica 
de la Diputació. 

 
5. Despeses elegibles 
 

5.1. Són elegibles, en concepte de despeses directes: 
 

 El personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 

 L’assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d’equips o espais, etc. 

 
5.2. Són elegibles, en concepte de despeses indirectes, i fins a un 15% del total de 

despeses justificades: 
 

 La direcció i coordinació, personal administratiu o de suport 
 Les despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.) 
 Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció 

 
5.3. No seran despeses elegibles les destinades a la creació d’infraestructures, a la 

creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que 
tinguin caràcter amortitzable. 

 
6. Justificació 
 

6.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic. 

 
6.2. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de 

justificació de despeses juntament amb la memòria d’actuacions.  
 
6.3. El seguiment tècnic es realitzarà utilitzant l'estructura d'informació, les variables 

i les categories de l'aplicació INFO_OTL de la Diputació de Barcelona, sense 
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perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens beneficiari per a l’aportació de 
documentació complementària als efectes de verificar, entre d’altres, la realitat i 
l’elegibilitat de les actuacions. En tot cas, l’ens beneficiari haurà d’aportar un 
exemplar dels materials editats i altres materials elaborats que verifiquin l’estat 
de realització de l’actuació subvencionada. 

 
7. Audiència i tancament 
 

7.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini no 
inferior a deu dies ni superior a quinze per presentar la documentació de 
justificació pendent i per esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que, 
en cas de no fer-ho, es revocarà l’ajut. 

 
7.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 
7.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
8. Règim regulador 
 
Aquest fons de prestació es regirà pel previst expressament en el present dictamen i 
pel Règim regulador del Catàleg 2013, que en serà supletori. 
 
Cinquè.- Aprovar els models normalitzats per a l’acceptació i la justificació dels 
presents fons de prestació, respectivament. 
 
Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des què s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, 
en el termini màxim de tres mesos des de la resolució. 
 
18.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la 
convocatòria 2013 del Pla de Xarxa de Governs Locals.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
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Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
D’acord amb la clàusula 12.3.b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per 
concessió directa. 
 
Atès que a la Junta de Govern que es celebrarà el 21 de març de 2013, s’elevarà per a 
la seva aprovació el present dictamen així com el dictamen que proposa l’aprovació 
del Catàleg de concertació de l’any 2013, del seu Règim regulador i de la convocatòria 
per a la concessió de recursos. 
 
En el Catàleg de concertació 2013 es preveu el recurs econòmic “Finançament dels 
serveis locals d’ocupació” gestionat pel Servei de Mercat de Treball consistent en un 
fons de prestació, el qual es calcula en base a l’aplicació proporcional de criteris 
objectius que recullen les característiques socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens 
adherits al Protocol general del Pla de concertació. 
 
L’objectiu del present fons de prestació és garantir una dotació econòmica destinada al 
suport del funcionament bàsic dels serveis locals d’ocupació. El seus destinataris són 
els ajuntaments de la província de Barcelona de municipis de fins a 300.000 habitants, 
i resta d’ens locals adherits a l’esmentat Protocol, que compleixin el requisits següents: 
 
 Haver subscrit l’ens local (o un ens instrumental d’aquest) conveni de col·laboració 

amb la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-
aplicatiu Xaloc en el Servei Local d’Ocupació. 

 Tenir una activitat registrada durant el període comprès entre l’1 de gener de 2012 
fins a 31 de desembre de 2012, de com a mínim 1.000 actuacions totals. 

 L’activitat registrada, en terme d’actuacions ponderades, multiplicada per l’import 
corresponent segons el tram poblacional, ha de ser igual o superior a 5.000 €. No 
es concedirà l’ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 €. 

 Tenir una qualitat mínima, en funció de l’Indicador Sintètic de Qualitat elaborat pel 
Servei de Mercat de Treball. 

 
Aquests ajuts s’estableixen en funció dels criteris següents: 
 
 21 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals de més de 50.000 

habitants. 
 23 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals amb una població 

compresa entre els 20.001 i els 50.000 habitants. 
 31 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals amb una població 

compresa entre els 10.001 i els 20.000 habitants. 
 42 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals amb una població 

compresa entre els 5.000 i els 10.000 habitants. 
 47 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals de menys de 5.000 

habitants. 
 
S’estableix un import màxim de 100.000 € per entitat. 
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Les actuacions realitzades, tant totals com ponderades, es calculen a partir de la 
informació registrada a l’aplicació XALOC per al període d’1 de gener de 2012 fins a 
31 de desembre de 2012. 
 
El tram poblacional es calcula a partir del nombre d’habitants, segons el padró continu 
de 01/01/2012 (font: Hermes). 
 
En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els 
ens locals amb personalitat jurídica relacionats al conveni signat amb la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 
2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 
2013. 
 
I atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada 
eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar el fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació” 
pels ajuntaments de la província de Barcelona de municipis de fins a 300.000 habitants 
i resta d’ens locals adherits a l’esmentat Protocol, que compleixin el requisits següents: 
 
 Haver subscrit l’ens local (o un ens instrumental d’aquest) conveni de col·laboració 

amb la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-
aplicatiu Xaloc en el Servei Local d’Ocupació. 

 Tenir una activitat registrada durant el període comprès entre l’1 de gener de 2012 
fins a 31 de desembre de 2012, de com a mínim 1.000 actuacions totals. 

 L’activitat registrada, en terme d’actuacions ponderades, multiplicada per l’import 
corresponent segons el tram poblacional, ha de ser igual o superior a 5.000 €. No 
es concedirà l’ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 €. 

 Tenir una qualitat mínima, en funció de l’Indicador Sintètic de Qualitat elaborat pel 
Servei de Mercat de Treball. 

 
Aquests ajuts s’estableixen en funció dels criteris següents: 
 
 21 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals de més de 50.000 

habitants. 
 23 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals amb una població 

compresa entre els 20.001 i els 50.000 habitants. 
 31 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals amb una població 

compresa entre els 10.001 i els 20.000 habitants. 
 42 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals amb una població 

compresa entre els 5.000 i els 10.000 habitants. 
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 47 € per actuació ponderada realitzada per a les entitats locals de menys de 5.000 
habitants. 

 
S’estableix un import màxim de 100.000 € per entitat. 
 

Segon.- Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de concertació de 
l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, segons l’establert en l’acord 
primer, tot condicionat a l'aprovació del Catàleg de Concertació de l'any 2013, del seu 
règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos, d’acord amb la 
distribució i quanties següents: 
 

ENTITAT NIF Població 
Actuacions
ponderades 

2012 

Import
per 

actuació 

Aportació 
Diputació 

Import a 
justificar 

Codi XGL 
Núm. op. 

comptable 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J  11.870 1.161,50 31 36.006,50 60.010,83 13/Y/90386 1303000982 1

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I  15.030 360,17 31 11.165,27 18.608,78 13/Y/90387 1303000982 2

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

P0800700G  8.530 367,20 42 15.422,40 25.704 13/Y/90388 1303000982 3

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C  11.914 640,31 31 19.849,61 33.082,68 13/Y/90389 1303000982 4

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A  13.563 733,21 31 22.729,51 37.882,52 13/Y/90390 1303000982 5

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F  16.845 214,59 31 6.652,29 11.087,15 13/Y/90391 1303000982 6

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G  3.538 378,25 47 17.777,75 29.629,58 13/Y/90392 1303000982 7

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

P0803300C  17.271 1.468,01 31 45.508,31 75.847,18 13/Y/90393 1303000982 8

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H  18.529 334,31 31 10.363,61 17.272,68 13/Y/90394 1303000982 9

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J  14.183 247,23 31 7.664,13 12.773,55 13/Y/90395 1303000982 10

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H  16.090 378,16 31 11.722,96 19.538,27 13/Y/90396 1303000982 11

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 4.275 288,15 47 13.543,05 22.571,75 13/Y/90397 1303000982 12

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G  17.427 773,26 31 23.971,06 39.951,77 13/Y/90398 1303000982 13

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G  23.363 1.058,44 23 24.344,12 40.573,53 13/Y/90399 1303000982 14

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A  12.407 1.061,60 31 32.909,60 54.849,33 13/Y/90400 1303000982 15

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C  7.282 378,34 42 15.890,28 26.483,80 13/Y/90401 1303000982 16

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C  14.231 470,11 31 14.573,41 24.289,02 13/Y/90402 1303000982 17

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I  14.375 297,15 31 9.211,65 15.352,75 13/Y/90403 1303000982 18

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G  5.176 269,73 42 11.328,66 18.881,10 13/Y/90404 1303000982 19
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ENTITAT NIF Població 
Actuacions
ponderades 

2012 

Import
per 

actuació 

Aportació 
Diputació 

Import a 
justificar 

Codi XGL 
Núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 46.488 1.062,43 23 24.435,89 40.726,48 13/Y/90405 1303000982 20

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C  7.102 286,09 42 12.015,78 20.026,30 13/Y/90406 1303000982 21

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 59.954 1.560,94 21 32.779,74 54.632,90 13/Y/90407 1303000982 22

Ajuntament de la 
Garriga 

P0808700I  15.472 622,03 31 19.282,93 32.138,22 13/Y/90408 1303000982 23

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B  13.612 472,72 31 14.654,32 24.423,87 13/Y/90409 1303000982 24

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
P0808500C  19.023 869,89 31 26.966,59 44.944,32 13/Y/90410 1303000982 25

Ajuntament de 
Llinars del 

Vallès 
P0810500I  9.477 779,10 42 32.722,20 54.537 13/Y/90411 1303000982 26

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A  18.504 612,93 31 19.000,83 31.668,05 13/Y/90412 1303000982 27

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E  76.570 4.116,82 21 86.453,22 144.088,70 13/Y/90413 1303000982 28

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C  28.070 752,68 23 17.311,64 28.852,73 13/Y/90414 1303000982 29

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B  8.373 732,46 42 30.763,32 51.272,20 13/Y/90415 1303000982 30

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 124.084 5.199,23 21 100.000 166.666,67 13/Y/90416 1303000982 31

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J  34.689 1.022,44 23 23.516,12 39.193,53 13/Y/90417 1303000982 32

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G  10.859 248,49 31 7.703,19 12.838,65 13/Y/90418 1303000982 33

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I  8.830 730,23 42 30.669,66 51.116,10 13/Y/90419 1303000982 34

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F  16.192 2.272,34 31 70.442,54 117.404,23 13/Y/90420 1303000982 35

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H  5.973 341,43 42 14.340,06 23.900,10 13/Y/90421 1303000982 36

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G  9.027 512,27 42 21.515,34 35.858,90 13/Y/90422 1303000982 37

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D  14.484 480,80 31 14.904,80 24.841,33 13/Y/90423 1303000982 38

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B  11.255 358,61 31 11.116,91 18.528,18 13/Y/90424 1303000982 39

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H  18.492 2.051,22 31 63.587,82 105.979,70 13/Y/90425 1303000982 40

Ajuntament de 
Piera 

P0816000D  15.009 869,84 31 26.965,04 44.941,73 13/Y/90426 1303000982 41

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J  26.066 335,18 23 7.709,14 12.848,57 13/Y/90427 1303000982 42

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A  8.106 867,72 42 36.444,24 60.740,40 13/Y/90428 1303000982 43
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ENTITAT NIF Població 
Actuacions
ponderades 

2012 

Import
per 

actuació 

Aportació 
Diputació 

Import a 
justificar 

Codi XGL 
Núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E  10.289 394,30 31 12.223,30 20.372,17 13/Y/90429 1303000982 44

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A  28.145 219,16 23 5.040,68 8.401,13 13/Y/90430 1303000982 45

Ajuntament de 
Ripollet 

P0817900D 37.422 812,64 23 18.690,72 31.151,20 13/Y/90431 1303000982 46

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 34.482 849,22 23 19.532,06 32.553,43 13/Y/90432 1303000982 47

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J  27.306 1.125,28 23 25.881,44 43.135,73 13/Y/90433 1303000982 48

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F  17.076 1.059,10 31 32.832,10 54.720,17 13/Y/90434 1303000982 49

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I  6.105 206,42 42 8.669,64 14.449,40 13/Y/90435 1303000982 50

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E  10.780 319,33 31 9.899,23 16.498,72 13/Y/90436 1303000982 51

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

P0821600D 32.792 1.192,20 23 27.420,60 45.701 13/Y/90437 1303000982 52

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 29.149 550,46 23 12.660,58 21.100,97 13/Y/90438 1303000982 53

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 18.994 693,21 31 21.489,51 35.815,85 13/Y/90439 1303000982 54

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 12.482 280,40 31 8.692,40 14.487,33 13/Y/90440 1303000982 55

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F  28.084 526,81 23 12.116,63 20.194,38 13/Y/90441 1303000982 56

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
P0825000C  9.689 575,27 42 24.161,34 40.268,90 13/Y/90442 1303000982 57

Ajuntament de 
Santa Margarida 

i els Monjos 
P0825100A  7.121 943,60 42 39.631,20 66.052 13/Y/90443 1303000982 58

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D  9.196 495,76 42 20.821,92 34.703,20 13/Y/90444 1303000982 59

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 25.606 1.465,79 23 33.713,17 56.188,62 13/Y/90445 1303000982 60

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 8.521 622,12 42 26.129,04 43.548,40 13/Y/90446 1303000982 61

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A  29.039 1.525,10 23 35.077,30 58.462,17 13/Y/90447 1303000982 62

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B  16.318 611,39 31 18.953,09 31.588,48 13/Y/90448 1303000982 63

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I  19.651 390,79 31 12.114,49 20.190,82 13/Y/90449 1303000982 64

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G  6.231 258,04 42 10.837,68 18.062,80 13/Y/90450 1303000982 65

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F  14.549 404,80 31 12.548,80 20.914,67 13/Y/90451 1303000982 66
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ENTITAT NIF Població 
Actuacions
ponderades 

2012 

Import
per 

actuació 

Aportació 
Diputació 

Import a 
justificar 

Codi XGL 
Núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J  41.191 1.395,31 23 32.092,13 53.486,88 13/Y/90452 1303000982 67

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B  65.188 3.583,16 21 75.246,36 125.410,60 13/Y/90453 1303000982 68

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C  39.035 2.283,25 23 52.514,75 87.524,58 13/Y/90454 1303000982 69

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J  12.585 643,62 31 19.952,22 33.253,70 13/Y/90455 1303000982 70

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 19.918 465,62 31 14.434,42 24.057,37 13/Y/90456 1303000982 71

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 22.550 578,02 23 13.294,46 22.157,43 13/Y/90457 1303000982 72

Ajuntament del 
Prat de 

Llobregat 
P0816800G  63.162 1.766,41 21 37.094,61 61.824,35 13/Y/90458 1303000982 73

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D  21.856 718,58 23 16.527,34 27.545,57 13/Y/90459 1303000982 74

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H  39.198 1.112,39 23 25.584,97 42.641,62 13/Y/90460 1303000982 75

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C  23.980 890,51 23 20.481,73 34.136,22 13/Y/90461 1303000982 76

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D  40.512 263,56 23 6.061,88 10.103,13 13/Y/90462 1303000982 77

Consorci de 
Formació i 

Iniciatives de 
Cercs-Berguedà 

P5826801B  17.572 172,86 31 5.358,66 8.931,10 13/Y/90463 1303000982 78

Consorci del 
Barri de la Mina 

P0800080D 34.482 1.189,42 23 27.356,66 45.594,43 13/Y/90464 1303000982 79

Consorci per a 
la Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

Q5856406C  13.047 325,63 31 10.094,53 16.824,22 13/Y/90465 1303000982 80

Consorci per a 
la Promoció dels 

Municipis del 
Lluçanès 

P0800097H  7.964 332,60 42 13.969,20 23.282 13/Y/90466 1303000982 81

Mancomunitat 
de la Vall del 

Tenes 
P5809508D  36.768 1.297,29 23 29.837,67 49.729,45 13/Y/90467 1303000982 82

  
   1.944.974  

 

Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la subvenció que s’aprova a l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes a la formalització a l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015“. 
 

Quart.- Autoritzar i disposar una despesa total de 1.944.974 € del pressupost de l’any 
2013 del Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
com s’estableix a l’acord segon i a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:  
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Aplicació pressupostària Import 
G/30101/241A0/46280 1.852.295,40 €
G/30101/241A0/46380 29.837,67 €
G/30101/241A0/46580 6.061,88 €
G/30101/241A0/46780 56.779,05 €

 1.944.974 €
 

Cinquè.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran al següent 
règim específic i a allò establert en el règim del Catàleg de concertació de l’any 2013. 
 

1. Acceptació 
 

1.1. Per l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a molt 
tard el 15 de juliol de 2013, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut així 
com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a 
través del model normalitzat d’acceptació. Aquesta acceptació pot ser per la 
totalitat de l’ajut o parcial. 

 

1.2. Transcorregut el termini anterior sense que l’ens beneficiari hagi presentat 
l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona, s’entendrà que hi ha 
renunciat. 

 

2. Aportació de la Diputació 
 

2.1. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el 
present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 60% de 
l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà 
responsable de garantir l’aportació dels fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic es 
realitzarà en funció de l’import atorgat,  i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 

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

 

2.3. S’estableix com a mínim una aportació de 5.000 € i com a màxim una aportació 
de 100.000 €. 

 

3. Bestretes 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a garantir 
el funcionament bàsic dels serveis locals d’ocupació, i atès el context de crisi 
actual i les dificultats de les tresoreries municipals es preveu la següent mesura 
de viabilitat financera, per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà bestretes 
(pagaments “per justificar”), amb la presentació prèvia de l’acceptació per part 
de l’ens beneficiari, per un import igual al 50% de l’aportació concedida.
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3.2.  Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total 

de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última justificació).  
 

A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la bestreta 
i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de l’ajut 
rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.3. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 2013 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat 
respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 16 de 
setembre de 2013 i que el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i 
reduccions superi el 5 per cent del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre de 2013. 

 
4. Execució 
 

4.1. El període d’execució de les actuacions subvencionades estarà comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. 

 
4.2. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 

d’estar datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades en el període 
d’execució establert. 

 
4.3. Quan hi hagi difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència de 

la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la 
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica 
de la Diputació.  

 
5. Despeses elegibles 

 
5.1. Són elegibles, en concepte de despeses directes:  

 El personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 

 L’assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d’equips o espais, etc. 

 
5.2.  Són elegibles, en concepte de despeses indirectes, i fins a un 15% del total de 

despeses justificades:  
 La direcció i coordinació, personal administratiu o de suport 
 Les despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.) 
 Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció 
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5.3. No seran despeses elegibles les destinades a la creació d’infraestructures, a la 
creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o d’altres despeses 
que tinguin caràcter amortitzable. 

 
6. Justificació 
 

6.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic. 

 
6.2. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de 

justificació de despeses juntament amb la memòria d’actuacions. 
 
6.3. El seguiment tècnic es realitzarà mitjançant l’aplicació XALOC, sens perjudici 

que la Diputació pugui requerir l’ens beneficiari per a l’aportació de 
documentació complementària als efectes de verificar, entre d’altres, la realitat i 
l’elegibilitat de les actuacions. En tot cas, l’ens beneficiari haurà d’aportar un 
exemplar dels materials editats i altres materials elaborats que verifiquin l’estat 
de realització de l’actuació subvencionada. 

 
7. Audiència i tancament  
 

7.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini no 
inferior a deu dies ni superior a quinze per presentar la documentació de 
justificació pendent i per esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que, 
en cas de no fer-ho, es revocarà l’ajut. 

 
7.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels ajuts que no hagin estat justificats. 

 
7.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
8.  Règim regulador 

 
Aquest fons de prestació es regirà pel previst expressament en el present dictamen 
i pel Règim regulador del Catàleg 2013, el qual en serà supletori. 

 
Sisè.- Aprovar els models normalitzats per a l’acceptació i la justificació dels presents 
fons de prestació, respectivament. 
 
Setè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des què s’aprovi. 
 
Vuitè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, 
en el termini màxim de tres mesos des de la resolució. 



 

111/239 

Servei de Teixit Productiu 
 
19.- Dictamen que proposa la resolució del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2013 del 
Catàleg de Concertació de la Xarxa de Governs Locals.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
D’acord amb la clàusula 12.3.b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per 
concessió directa. 
 
Atès que a la Junta de Govern que es celebrarà el 21 de març de 2013, s’elevarà per a 
la seva aprovació el present dictamen així com el dictamen que proposa l’aprovació 
del Catàleg de concertació de l’any 2013, del seu Règim regulador i de la convocatòria 
per a la concessió de recursos. 
 
Vist que en el Catàleg de concertació 2013, es preveu el recurs econòmic, consistent 
en el fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat” 
 
El recurs Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat s’adreça a activitats per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes  
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar d’acord amb el Pla Estratègic i 
Operatiu 2010-14 (PEIO) Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar (en endavant Xarxa 
Productes de la Terra).  
 
Els destinataris dels esmentats fons de prestació són els consell comarcals, els 
consorcis locals i les agències adherits a la Xarxa Productes de la Terra.  
 
La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit 
supramunicipal sense personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. La Xarxa té la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la província de 
Barcelona. La Xarxa disposa d’un Pla Estratègic i Operatiu a cinc anys on 
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s’estableixen les línies estratègiques i les actuacions a desenvolupar pel període 2010-
14. 
 
Els criteris objectius utilitzats per al repartiment del fons, han estat els següents: 
 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000 € per 

a cada ens local beneficiari, entenent que aquesta quantitat permet assegurar 
l’estructura de personal mínima per donar suport a les empreses del sector en 
l’àmbit territorial de cada ens local. 

 Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit empresarial 
de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de Barcelona (a 
desembre de 2012). La quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri 
prové de distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a 
dir, 102.500 €, en funció de la proporció d’empreses que cada ens local té sobre el 
total del cens. 

 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en les 
activitats desenvolupades al 2012 (segons dades subministrades pels ens locals 
durant el gener de 2013). S’assigna una baremació de 0 a 10 per trams. La 
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir el 25% 
del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir, 51.250 €, en funció de 
la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total de 
baremacions.  

 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local  l’any 
2012 (segons dades subministrades pels ens locals durant el gener de 2013). 
Aquí es compta el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre 
d’accions diferents on hagin participat. S’assigna una baremació de 0 a 10 per 
trams. La quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir 
el 25% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir, 51.250 €, en 
funció de la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la 
suma total de baremacions.  

 
L’aplicació d’aquests criteris és sobre un fons total disponible de 325.000 € (tres-cents 
vint-i-cinc mil) 
 

Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 
2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 
2013. 
 

I atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada 
eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el fons de prestació ”Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat” als ens que es detallen en l’acord segon, 
segons els següents criteris de distribució: 
 

 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000 € per 
a cada ens local beneficiari, entenent que aquesta quantitat permet assegurar 



 

113/239 

l’estructura de personal mínima per donar suport a les empreses del sector en 
l’àmbit territorial de cada ens local. 

 Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit empresarial 
de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de Barcelona (a 
desembre de 2012). La quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri 
prové de distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a 
dir, 102.500 €, en funció de la proporció d’empreses que cada ens local té sobre el 
total del cens. 

 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en les 
activitats desenvolupades al 2012 (segons dades subministrades pels ens locals 
durant el gener de 2013). S’assigna una baremació de 0 a 10 per trams. La 
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir el 25% 
del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir, 51.250 €, en funció de 
la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total de 
baremacions.  

 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local  l’any 
2012 (segons dades subministrades pels ens locals durant el gener de 2013). 
Aquí es compta el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre 
d’accions diferents on hagin participat. S’assigna una baremació de 0 a 10 per 
trams. La quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir 
el 25% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir, 51.250 €, en 
funció de la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la 
suma total de baremacions. 

 

Segon.- APROVAR la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
”Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, 
en el marc del Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, segons la següent distribució i quanties, d’acord l’establert en l’acord 
primer, tot condicionat a l'aprovació del Catàleg de Concertació de l'any 2013, del seu 
règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos: 
 

Ens beneficiari NIF Codi XGL
Aportació 
Diputació

Import a 
justificar

Núm. Operació 
comptable

Consell comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 13/Y/90967 31.348,00 € 52.246,67 € 1303000967 001

Consell comarcal de l’Anoia P5800006H 13/Y/90968 24.383,00 € 40.638,33 € 1303000967 002

Consell comarcal del Bages P5800009B 13/Y/90969 27.646,00 € 46.076,67 € 1303000967 003

Consell comarcal del Baix Llobregat P5800011H 13/Y/90970 26.603,00 € 44.338,33 € 1303000967 004

Consell comarcal del Maresme P5800008D 13/Y/90971 27.326,00 € 45.543,33 € 1303000967 005

Consell comarcal del Vallès Oriental P5800010J 13/Y/90972 28.018,00 € 46.696,67 € 1303000967 006

Consell comarcal de l’Osona P5800015I 13/Y/90973 30.067,00 € 50.111,67 € 1303000967 007

Consorci Formació i Iniciatives Cercs-
Berguedà

P5826801B 13/Y/90974 31.790,00 € 52.983,33 € 1303000967 008

Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental

P0800120H 13/Y/90975 27.330,00 € 45.550,00 € 1303000967 009

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès

Q5856406C 13/Y/90976 26.827,00 € 44.711,67 € 1303000967 010

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Lluçanès

P0800097H 13/Y/90977 22.658,00 € 37.763,33 € 1303000967 011

NODE Garraf – Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf

Q0801811A 13/Y/90978 21.004,00 € 35.006,67 € 1303000967 012
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa total de tres-cents vint-i-cinc mil (325.000) € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:  
 
-  Un import de cent noranta-cinc mil tres-cents noranta-un (195.391) € amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/433A0/46580 del pressupost de l’any 2013. 
-  Un import de cent vint-i-nou mil sis-cents nou (129.609) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433A0/46780 del pressupost de l’any 2013. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran al següent 
règim específic i a allò establert en el Règim del Catàleg de concertació de l’any 2013: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. Per l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a molt 
tard el 15 de juliol de 2013, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut així 
com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a 
través del model normalitzat d’acceptació. Aquesta acceptació pot ser per la 
totalitat de l’ajut o parcial. 

 
1.2. Transcorregut el termini anterior sense que l’ens beneficiari hagi presentat 

l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona, s’entendrà que hi ha 
renunciat. 

 
2. Aportació de la Diputació 

 
2.1. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el 

present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 60% de 
l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà 
responsable de garantir l’aportació dels fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic es 
realitzarà en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
2.2. En cas que el total d’aportacions que rebi l’ens local beneficiari per a l’actuació 

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

 
3. Bestretes 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a la 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries 
municipals es preveu la següent mesura de viabilitat financera, per la qual la 
Diputació de Barcelona efectuarà bestretes (pagaments “per justificar”), amb la 
presentació prèvia de l’acceptació per part de l’ens beneficiari, per un import 
igual al 50% de l’aportació concedida. 
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3.2. Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total 
de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última justificació).  

 
A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la bestreta 
i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de l’ajut 
rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.3 Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 2013 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat 
respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 16 de 
setembre de 2013 i que el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i 
reduccions superi el 5 per cent del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre de 2013. 

 
4. Execució 
 

4.1. El període d’execució de les actuacions subvencionades estarà comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. 

 
4.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de 

la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la 
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica 
de la Diputació.  

 
4.3. Les activitats per part dels ens locals han de formar part del Pla Estratègic i 

Operatiu de la Xarxa.  
 

Cada ens local haurà de realitzar obligatòriament i com a mínim, una activitat en 
cadascuna de les següents línies estratègiques del Pla Estratègic i Operatiu de la 
Xarxa: 

 
L4 – Optimització de la gestió empresarial, 
L5 – Millora de la producció. 
 

A més, les despeses relacionades amb les activitats incloses en aquestes línies 
haurà de representar com a mínim un 30% del cost total justificat 
 

5. Despeses elegibles 
 

5.1  Són elegibles, en concepte de despeses directes: 
 

- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups A1 
o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 50.000 €. El cost del 
personal tècnic propi ha de representar, com a mínim, el 50% del pressupost 
total de l’actuació. 

 
- Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 

factures, serveis professionals, etc. 
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- Altres despeses directes: dietes, desplaçament, material fungible, promoció i 
difusió, lloguer o leasing d’equips o espais, etc. 

 
Les accions destinades a la participació de les empreses del cens en fires i mercats 
no organitzades directament per l’ens local es limita a un 10% del cost total 
justificat. 
 
5.2. Són elegibles, en concepte de despeses indirectes, i fins a un 15% del total de 

despeses justificades: 
 

 La direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 
 Les despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.). 
 Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció 

 
5.3. No seran despeses elegibles les destinades a la creació d’infraestructures, a la 

creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o d’altres despeses 
que tinguin caràcter amortitzable. 

 
Tampoc seran elegibles les despeses destinades a l’organització directa per 
part de l’ens local d’agromercats o fires. 

 
6. Justificació 
 

6.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic. 

 
6.2. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de 

justificació de despeses a més de la informació següent:  
 

 Memòria detallada de la realització de l'actuació amb un exemplar dels 
materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades. 

 
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert, 
a excepció de les declarades plurianuals. 

 
7. Audiència i tancament  
 

7.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini no 
inferior a deu dies ni superior a quinze per presentar la documentació de 
justificació pendent i per esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que, 
en cas de no fer-ho, es revocarà l’ajut. 

 
7.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels ajuts que no hagin estat justificats. 
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7.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
8. Règim regulador: 

 
Aquest fons de prestació es regirà pel previst expressament en el present dictamen 
i en el Règim regulador del Catàleg 2013, el qual en serà supletori. 

 
Cinquè.- Aprovar els models normalitzats per a l’acceptació i la justificació dels 
presents fons de prestació, respectivament. 
 
Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des què s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, 
en el termini màxim de tres mesos des de la resolució. 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, per establir les 
condicions generals que regularan el conjunt d’accions de cooperació entre 
ambdues institucions en l’àmbit esportiu, tant des de la vessant dels 
equipaments i les activitats, com de la recerca i la difusió de l’esport, durant el 
període 2012-2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs locals 
establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, coopera en 
el foment del desenvolupament social dels municipis del seu àmbit territorial, amb el 
suport pel desenvolupament de les competències que els venen determinades per la 
normativa vigent, en els diferents àmbits, mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la 
cooperació econòmica, jurídica i tècnica.  
 
La Secretaria General de l’Esport, adscrita al Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, és l’òrgan de direcció de l’administració esportiva, i 
desenvolupa competències exclusives en el camp de l’esport i del lleure, d’acord amb 
l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, així mateix, exerceix les funcions 
que li assenyala la Llei de l’Esport de Catalunya i dirigeix, mitjançant el Consell Català 
de l’Esport , l’execució i la gestió esportiva del Govern de Catalunya. 
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Amb l’objectiu de treballar de forma conjunta ambdues institucions i de coordinar 
polítiques esportives entre les administracions, tant a nivell de Catalunya com a nivell 
local, es proposen establir unes línies de col·laboració en l’àmbit esportiu, tant des de 
la vessant dels equipaments i les activitats com de la recerca i la difusió de l’esport.  

 
Atès que la figura més adient per regular aquesta col·laboració és l’establiment d’un 
conveni marc i que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de 
Govern, d’acord amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2013 sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer 
de 2013, i publicada al BOPB el 19 de febrer de 2013.  
 
Vist que correspon al President de la Diputació la signatura dels convenis en aquells 
supòsits en què la representació no sigui exercida per la Presidència delegada de 
l’Àrea, d’acord amb el que disposa l’apartat 2.4.e) de la Refosa 1/2013 sobre delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB el 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Autoritzar la formalització d’un conveni marc amb la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, per establir les condicions generals que 
regularan el conjunt d’accions de cooperació entre ambdues institucions en l’àmbit 
esportiu, tant des de la vessant dels equipaments i les activitats, com de la recerca i la 
difusió de l’esport, durant el període 2012-2015, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació. 
 

“CONVENI MARC PER ESTABLIR LES CONDICIONS GENERALS QUE REGULARAN 
EL CONJUNT D’ACCIONS DE COOPERACIÓ AMB LA SECRETARIA GENERAL DE 
L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT ESPORTIU DURANT 
EL PERÍODE 2012-2015. 
 

 ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona,  representada pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, facultat per a aquest acte d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de data 14 de febrer de 2013 i publicada al BOPB 
de 19 de febrer de 2013; assistit de la Secretària delegada, Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en 
virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3538/12, 
de 2 de maig de 2012, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 16 de 
maig de 2012.  
 
I de l’altra, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, representada en 
aquest acte pel Sr. Ivan Tibau i Ragolta, en la seva qualitat de Secretari General de l’Esport 
i President del Consell Català de l’Esport, nomenat pel Decret de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya núm. 149/2011, de 18 de gener, i facultat en virtut de l’article 2, 
apartats e) i f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el 
funcionaments del Consell Català de l’Esport. 
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Les parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
 

A N T E C E D E N T S 
 

I. Que la Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs 
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, coopera en 
el foment del desenvolupament social dels municipis del seu àmbit territorial, amb el 
suport pel desenvolupament de les competències que els venen determinades per la 
normativa vigent, en els diferents àmbits, mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la 
cooperació econòmica, jurídica i tècnica.  

 
II. Que la Secretaria General de l’Esport, adscrita al Departament de Presidència de la 

Generalitat de Catalunya, és l’òrgan de direcció de l’administració esportiva, i 
desenvolupa competències exclusives en el camp de l’esport i del lleure, d’acord amb 
l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, així mateix, exerceix les funcions 
que li assenyala la Llei de l’Esport de Catalunya i dirigeix, mitjançant el Consell Català de 
l’Esport , l’execució i la gestió esportiva del Govern de Catalunya. 

 
III. Que, amb l’objectiu de treballar de forma conjunta ambdues institucions i de coordinar 

polítiques esportives entre les administracions, tant a nivell de Catalunya com a nivell 
local, es proposen establir unes línies de col·laboració en l’àmbit esportiu, tant des de la 
vessant dels equipaments i les activitats com de la recerca i la difusió de l’esport.  

 
Atès que la figura més adient per regular aquesta col·laboració és l’establiment d’un conveni 
marc i que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de Govern, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2013 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB el 19 de febrer 
de 2013.  
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data xx de xxxx 
de 2013, s’aprovà la minuta del present conveni marc i s’autoritzà la seva formalització. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest acte i de 
mutu acord, formalitzen el present Conveni subjecte als següents: 

 
P A C T E S 

 
Primer.- L’objecte del present Conveni marc és establir les condicions generals que 
regularan el conjunt d’accions de cooperació entre la Diputació de Barcelona i la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit esportiu, tant des de la vessant 
dels equipaments i les activitats, com de la recerca i la difusió de l’esport.  
 
Segon.- Els àmbits objecte de col·laboració seran: 
 
Activitats esportives 

 
 Esport escolar: coordinació i implementació dels programes dels Jocs Esportius Escolars 

de Catalunya i Pla Català d’Esport a l’Escola. 
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 Esdeveniments esportius: coordinació en el suport a les activitats d’àmbit local, nacional i 
internacional. 

 
 Suport a la difusió i promoció de l’activitat física, mitjançant el desenvolupament del nou 

Pla Nacional de l’Activitat Física a Catalunya, destinat a la població en general, tot 
incidint en col·lectius específics de població, mitjançant la coordinació en programes que 
facin especial referència en esport i gènere, esport i infants, esport per a població en risc 
d’exclusió social, etc. 

 
 Coordinar el suport als ens locals mitjançant el disseny de programes esportius 

municipals, adreçats a la millora de la salut i qualitat de vida.  
 
 Coordinació en els ajuts de suport econòmic inclosos en les convocatòries que efectuïn 

ambdues institucions. 
 

Equipaments esportius 
 

 La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Consell Català de l’Esport en el seguiment 
i desplegament del Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 
(PIEC) que és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat 
planifica, fomenta i coordina tant la seva actuació com la de la resta d’institucions, 
organismes i entitats. 

 
 Participació de representants de les dues institucions en la Comissió Assessora del Pla 

Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). 
 
 Coordinació, unificació de criteris i intercanvi d’informació en la planificació dels 

equipaments esportius dels municipis, en la revisió dels projectes arquitectònics i dels 
projectes de gestió dels equipaments esportius, així com en el tractament de dades de 
consulta i l’actualització permanent del Cens d’equipaments esportius de Catalunya 
(CEEC) 

 
 Coordinació en els ajuts de suport econòmic inclosos en les convocatòries que efectuïn 

ambdues institucions per ajudar a assolir els objectius del PIEC.  
 

Formació de tècnics i recerca en l’esport 
 

 Disseny i implementació d’accions formatives conjuntes destinades al voluntariat esportiu 
i a la formació continuada dels tècnics esportius, i reconeixement oficial per part de 
l’Escola Catalana de l’Esport. 

 
 Impuls de la recerca en matèries d’interès comú, com diferents aspectes de millora dels 

equipaments esportius, de processos de valoració i avaluació de l’entorn fisicoesportiu, 
de propostes per a un major impacte econòmic del sector esportiu, etc  

 
Projecció internacional de l’esport, dels esdeveniments i les actuacions de promoció i 
difusió de l’activitat física i l’esport: 

 
 Col·laboració  per a l’impuls de dates significatives per a la promoció i projecció de 

l’Esport (Dia Mundial de l’Activitat Física, Dia de l’Esport a Europa, Setmana de l’Esport, 
etc), i d’esdeveniments de promoció i difusió de l’activitat física i l’esport. 

 
 Enllaços de les pàgines web respectives. 
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Altres col·laboracions 
 
Dinamització de destinacions de turisme esportiu, adquisició  d’hàbits saludables  i l’impuls 
d’accions adreçades a l’envelliment saludable de la població, disseny d’accions contra el 
sedentarisme, etc. 
 
Tercer.- Les accions de cooperació contingudes en el present conveni marc es 
desenvoluparan mitjançant convenis específics, que contindran les condicions de la 
col·laboració, els compromisos de cadascuna de les parts, així com l’aportació econòmica 
de la Diputació de Barcelona, en el seu cas, per tal de fer front a l’esmentada col·laboració. 
 
Quart.- Es constituirà una Comissió de seguiment integrada pel secretari general de 
l’Esport, pel subdirector General d’Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català 
de l’Esport, pel diputat delegat d’Esports i pel coordinador d’esports de la Diputació de 
Barcelona, que tindrà com a funció  vetllar pel desenvolupament del present conveni marc i 
concretar els continguts dels convenis específics  corresponents. 
 
Cinquè.- La vigència d’aquest conveni abastarà des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2015. 
 
Sisè- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
 Per resolució, d’acord amb el pacte setè. 
 Per avinença de les parts signatàries. 
 Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Setè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present 
Conveni, seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sense perjudici de 
sotmetre-les prèviament a la via de conciliació arbitral que correspongui, si així ho acorden 
les parts” 

 
Segon.- Notificar els presents Acords als interessats. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació, amb efectes d’1 de gener de 
2013, del conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Catalana de 
l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu 
i del teixit associatiu, el suport a l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil 
i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en 
situació de pobresa.- 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 que la Diputació de Barcelona desenvolupa actuacions en l’àmbit de la promoció 
de la ciutadania especialment en aquelles que estan relacionades amb el canvi social 
que vivim actualment, que bàsicament tenen incidència en la immigració, la 
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convivència, la cohesió social, la igualtat real entre dones i homes, la joventut, la 
participació ciutadana i els drets humans. 
 
Vist que la Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre creada 
amb la finalitat d’impulsar l’educació en el lleure d’infants, joves i adults, i en el seu 
desenvolupament de la vida associativa com a espai vertebrador d’una societat 
democràtica. Constituïda el 1996, la Fundació aplega centres d’esplai i entitats de 
servei que treballen en projectes educatius i de desenvolupament del moviment 
associatiu des de fa més de 30 anys. També formen part de la Fundació: Serveis 
d’Esplai, l’Associació Catalana de Cases de Colònies, Suport Associatiu, Centre 
d’Estudis de l’Esplai i la Federació Catalana de l’Esplai. 
 
Vist que l’aportació econòmica al conveni de referència serà de cent vint mil 
(120.000)€ dels quals quinze mil (15.000) € aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/232A1/48900 i cent cinc mil (105.000) € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/231A0/48900 del pressupost de la Corporació per a l’any 
2013 i condicionats a la incorporació de la modificació de crèdit núm. 3461. 
 
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 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, i publicada en el 
BOPB de 19 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, el conveni a subscriure entre 
la Diputació de Barcelona i la Fundació Catalana de l’Esplai, amb domicili al carrer Riu 
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Anoia, 42-54; 08820 del Prat de Llobregat i amb NIF: G-61096368, per a la promoció, 
el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, el suport a 
l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil i per a garantir l’accés a les activitats 
d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ 
CATALANA DE L’ESPLAI PER A LA PROMOCIÓ, EL SUPORT I LA DIFUSIÓ A LES 
ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU I DEL TEIXIT ASSOCIATIU, EL SUPORT A 
L’OCUPACIÓ I EL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA JUVENIL I PER A GARANTIR 
L’ACCÉS A LES ACTIVITATS D’ESTIU DELS INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ 
DE POBRESA 
 
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 nomenaments i 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, i publicada en el BOPB de 19 
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 CATALANA DE L’ESPLAI, amb domicili al carrer Riu Anoia, 42-54; 08820 del 
Prat de Llobregat i amb NIF: G-61096368, representada pel president, Sr. Josep Gassó 
Espina i facultat d’acord amb l’art. 29 dels Estatuts de la Fundació. 
  
ANTECEDENTS 

 
I.- Que La Diputació de Barcelona, en compliment de les funcions que té atribuïdes 
considera necessari col·laborar amb institucions especialitzades en la promoció de la 
infància, amb la finalitat dissenyar accions que desenvolupin el Projecte Drets dels Infants 
en el marc dels serveis socials municipals i actuacions de salvaguarda i que els garantitzin. 
 
II.- Que la Diputació de Barcelona desenvolupa actuacions en l’àmbit de la promoció de la 
ciutadania especialment en aquelles que estan relacionades amb el canvi social que vivim 
actualment, que bàsicament tenen incidència en la immigració, la convivència, la cohesió 
social, la igualtat real entre dones i homes, la joventut, la participació ciutadana i els drets 
humans. 
 
III.- Que la Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre creada amb la 
finalitat d’impulsar l’educació en el lleure d’infants, joves i adults, i en el seu 
desenvolupament de la vida associativa com a espai vertebrador d’una societat 
democràtica. Constituïda el 1996, la Fundació aplega centres d’esplai i entitats de servei 
que treballen en projectes educatius i de desenvolupament del moviment associatiu des de 
fa més de 30 anys. També formen part de la Fundació: Serveis d’Esplai, l’Associació 
Catalana de Cases de Colònies, Suport Associatiu, Centre d’Estudis de L’Esplai i la 
Federació Catalana de l’Esplai. 
 
IV.- Que la Fundació Catalana de l’Esplai i l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona entenen que amb l’entrada en vigor de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials de Catalunya, s’obre una nova etapa en la protecció dels drets dels infants i 
els adolescents en el marc dels serveis socials en general i de la promoció i difusió de Drets 
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dels infants en particular. Així mateix comparteixen que  s’ha de realitzar una tasca de 
promoció dels Drets dels infants i adolescents, facilitant recursos (educatius, publicitaris, 
tecnològics, etc) que tinguin com a principal objecte promoure la prevenció i la defensa dels 
drets dels infants i adolescents en el conjunt de la societat.   
 
V- Que la minuta del present conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data ......................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Catalana de l’Esplai per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure 
educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori, 
així com per al suport a l’ocupació juvenil a través de l’acompanyament de joves que 
cerquen feina i el foment de l’emprenedoria juvenil i garantir l’accés a les activitats d’estiu 
dels infants i adolescents en situació de pobresa. 
 
Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
Acció 1. La promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit 
associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori. 

 
- Promoure la formació en l’àmbit del lleure educatiu. 
- Elaborar materials didàctics de suport al teixit associatiu del territori i fer-ne difusió a través 

dels canals de comunicació de la FCE i de l’Oficina del Pla Jove (en endavant OPJ). 
 

Acció 2. Suport a l’ocupació juvenil a través de l’acompanyament de joves que 
cerquen feina. 

 
- Donar un nou impuls al programa de mentoring que desenvolupa la FCE a través de 

l’ampliació a nous municipis. El desenvolupament territorial i el seguiment de les accions, 
seran elaborats conjuntament amb les tècniques referents de l'OPJ.  

 
Acció 3. Foment de l’emprenedoria juvenil a través de la difusió de bones pràctiques i 
de la formació de professionals de l’àmbit de les polítiques de joventut i joves. 

 
- Realitzar un màxim de vuit edicions pilot de formació sobre emprenedoria juvenil adreçada 

a tècnics de joventut i/o joves al llarg del 2013. El contingut de la formació i les poblacions 
on es duran a terme les edicions, seran elaborats conjuntament amb les tècniques 
referents de formació de l'OPJ. 

- Seleccionar, sistematitzar i difondre bones pràctiques en l’àmbit de l’emprenedoria juvenil 
a través dels canals de comunicació de la FCE i de l’OPJ. 

 
Acció 4. Impuls de la promoció i l’apoderament dels joves a través de la participació, 
la visualització i el protagonisme de les seves actuacions. Foment del compromís 
social dels joves i la implicació en la seva comunitat i en el seu entorn més proper. 
 
- Promoure la metodologia de l’aprenentatge servei entre els grups de joves als esplais. 

Creació de canals de comunicació amb els municipis on es duen a terme aquests 
projectes. L’OPJ facilitarà el suport per a la creació d’aquesta comunicació. 
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- Organitzar una jornada d’intercanvi i bones pràctiques en aprenentatge servei al llarg de 
2013. El contingut i l’organització de la jornada es farà conjuntament amb les tècniques 
referents de formació de l’OPJ. 

- Seleccionar, sistematitzar i difondre les experiències i projectes d’aprenentatge servei que 
es desenvolupen des de la FCE a través dels canals de comunicació de la Fundació i de 
l’OPJ. 

- Fer difusió i promoure la participació dels tècnics municipals a les activitats de la Setmana 
dels Drets de la Joventut, amb el suport de l’OPJ.  

- Fer difusió de la Setmana dels Drets de la Joventut i dels treballs i les conclusions 
elaborades a través dels mitjans de la FCE i de l’OPJ. 

 
Acció 5. Ajuts econòmics per gaudir d’activitats d’estiu inclusives (colònies, 
campaments i casals d’estiu). 

 
- La Fundació Catalana de l’Esplai informarà a la ciutadania del programa d’ajuts i de la 

seva tramitació. 
- La Diputació de Barcelona validarà el sistema d’indicadors i de puntuació del procés 

d’atorgament dels ajuts. 
- Es realitzarà un atorgament dels ajuts en funció de la puntuació (25-50-75%) 
- La Fundació Catalana de l’Esplai realitzarà una recopilació de dades significatives i farà 

una propostes de millora 
- La Fundació Catalana de l’Esplai realitzarà 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 Catalana de l’Esplai. 

- La Fundació Catalana de l’Esplai  contribuirà a 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). 

- La Fundació Catalana de l’Esplai ajudarà a la Diputació de Barcelona a conèixer les 
experiències de col·laboració que han desenvolupat en els seus municipis; elements d’èxit 
i de fracàs. 

 
Tercer.- Compromisos de col·laboració que assumeix l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es compromet i s’obliga a: 

 
- Col·laborar en la realització de les accions mitjançant la integració i el treball dels seus 

professionals en l’equip que es constitueixi. Aquest equip treballarà el projecte 
conjuntament, aportant els seus coneixements i la seva experiència. 

- Validar el pla de treball i el calendari de les accions. 
- Difondre les activitats i el material que es generi al voltant del present conveni. 

 
Quart.- Compromisos de col·laboració que assumeix la Fundació Catalana de l’Esplai 
 
La Fundació Catalana de l’Esplai es compromet i s’obliga a: 

 
- Integrar els seus professionals en l’equip de treball que es constitueixi juntament amb 

tècnics/ques de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Aquest equip dissenyarà el projecte i el 
presentarà a Diputació de Barcelona per la seva validació. La Fundació Catalana de 
l’Esplai 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. 
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- Facilitar assessorament i assistència tècnica a la Diputació de Barcelona en aquells temes 
que, sobre l’objecte del conveni, aquesta sotmeti a la seva consideració. 

- Desenvolupar les activitats objecte del conveni, presentant una memòria d’execució de les 
mateixes, així com la memòria anual de la seva activitat. 

- 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.  

- 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/comunicacio). Fer arribar una còpia 
d’aquests materials, en el suport que es consideri convenient, al Servei de Suport de 
Programes Socials de la Diputació de Barcelona. 

 
Cinquè.- Finançament  
 
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 desglossa de la 
següent manera: 

  
- Quaranta-tres mil (43.000) € per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure 

educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori, 
així com per al suport a l’ocupació juvenil a través de l’acompanyament de joves que 
cerquen feina i el foment de l’emprenedoria juvenil, dels quals Quinze mil (15.000) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/232A1/48900 i Vint-i-vuit mil (28.000) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00, del pressupost de la corporació 
per a l’any 2013. 

 
- Setanta-set mil (77.000) € per garantir l’accés a les activitats d’estiu organitzades per la 

Fundació Catalana de l’Esplai i les seves entitats, als infants i adolescents en situació de 
risc social, o de famílies amb pocs recursos econòmics; amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60100/231A0/489.00, del pressupost de la corporació per a l’any 2013. 

 
Sisè.- Justificació de la despesa.  
  
La Comissió tècnica de seguiment del conveni, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o 
be la Fundació Catalana de l’Esplai hauran de presentar, abans del 31 de març de 2014, 
dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos així com de l‘adequada 
aplicació dels fons econòmics rebuts  a la seva consecució, de la següent manera: 

 
- Informe tècnic per un import de 43.000 € acreditant les actuacions realitzades per a la 

promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu que 
les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori, així com per al suport a 
l’ocupació juvenil a través de l’acompanyament de joves que cerquen feina i el foment de 
l’emprenedoria juvenil. Si aquest informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de 
ser conformat per la cap de l’Oficina del Pla Jove. 

 
- Informe tècnic per un import de 77.000 € acreditant les actuacions realitzades per garantir 

l’accés a les activitats d’estiu organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i les seves 
entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs 
recursos econòmics (acció 5 del Pacte segon). Si aquest informe l’emet la Fundació 



 

127/239 

Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat pel cap del Servei de Suport de Programes 
Socials. 

 
No obstant el que s’ha exposat, s’admetran justificacions parcials de l’activitat.  
 
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades de caràcter personal recollides i tractades per la Fundació Catalana de l’Esplai 
seran de la seva exclusiva responsabilitat i haurà d’adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seva estricta confidencialitat, especialment en allò 
que es refereix al deure de secret exigit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Vuitè.- Comissió tècnica de seguiment del conveni 
  
Es constituirà una Comissió tècnica de seguiment del projecte integrada per dos 
tècnics/ques de referència de la Fundació Catalana de l’Esplai i un/a tècnic/a del Servei de 
Suport de Programes Socials i un/a tècnic/a de l’Oficina del Pla Jove. 
 
Aquesta comissió es reunirà de forma periòdica, a proposta de qualsevulla de les 
institucions signants, per tal de fer un seguiment dels compromisos i actuacions recollides 
en el present conveni. 
 
Novè.- Vigència.  
  
El present conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2013 i fins el 31 de desembre de 
2013, podent-se prorrogar, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts. En cas 
de pròrroga les parts podran introduir les modificacions que considerin escaients. 
 
Desè.- Formes d’extinció del conveni 
 
Qualsevol de les parts podrà resoldre el present conveni notificant-ho de manera fefaent a 
l’altra part amb una antelació  mínima de dos mesos. 
 
Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà 
resolt per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini, si no ha estat prorrogat per 

acord de les parts. 
b) Per incompliment, d’acord amb el pacte onzè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el 
que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni. 
 
Onzè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós-administratiu. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Tretzè.- Interpretació 
 
En el supòsit què sorgeixen discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la Diputació 
de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules. 
 
Catorzè.- Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
Quinzè.- Difusió dels treballs 
 
En el cas de difusió dels resultats dels treballs es destacarà la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i de la Fundació Catalana de l’Esplai en la seva realització. 
 
En els actes de presentació dels projectes, documents finals o en els actes que 
conjuntament s’organitzin, s’assegurarà la presència institucional de les dues institucions. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Autoritzar i disposar, l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona al 
conveni de referència per un import total de cent vint mil (120.000) € dels quals quinze 
mil (15.000) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60300/232A1/48900 i 
cent cinc mil (105.000) € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/48900, 
del pressupost de la Corporació per a l’any 2013 i condicionats a la incorporació de la 
modificació de crèdit núm. 3461. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a la Fundació Catalana de l’Esplai. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni subscrit amb el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya per continuar amb el funcionament d’un servei d’orientació jurídica 
als ciutadans.- 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 que per decret del president de la Diputació de Barcelona, de data 17 de 
desembre de 2012, es va aprovar la pròrroga per a l’any 2013 del conveni, subscrit 
amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat 
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de Catalunya, en data 12 de juny de 2012, per al funcionament d’un servei d’orientació 
jurídica als ciutadans. 
  
Vist que per decret del president de la Diputació de Barcelona, de data 30 de 
novembre de 2012, es va aprovar la minuta del conveni, entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d’un servei de mediació 
en deutes hipotecaris. 
 
Vist que el conveni esmentat va ser subscrit en data 5 de desembre de 2012 i que la 
clàusula tercera punt 1, estableix com a obligacions de la Diputació de Barcelona la de 
garantir l’atenció de les persones usuàries per un lletrat dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats que col·laboren amb la Diputació de Barcelona en la prestació del Servei 
d’Orientació Jurídica. 
 
Vist que per tal de poder iniciar la prestació del servei d’intermediació en deutes 
hipotecaris s’ha de procedir a la subscripció d’una Addenda al conveni subscrit, en 
data 12 de juny de 2012, entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona, el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al 
funcionament d’un servei d’orientació jurídica a la ciutadania, que reguli els drets i 
obligacions de les parts signants. 
 
Vist que la incorporació d’aquest servei, a partir de l’1 d’abril de 2013, suposarà un 
increment en el nombre d’hores d’atenció de l’advocat designat pel Col·legi d’Advocats 
de Barcelona i que, per aquest motiu es fa necessari incrementar l’aportació 
econòmica de la Diputació prevista en el decret del president de la Diputació de 
Barcelona, de data 17 de desembre de 2012, pel qual es va aprovar la pròrroga per a 
l’any 2013 del conveni, subscrit amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona i el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de juny de 2012, 
per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans.    
  
Vist que aquest increment ascendeix a la quantitat de cent deu mil nou-cents quaranta-
quatre euros amb vuitanta cèntims (110.944,80) €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60101/231A0/48900 i que anirà destinada al finançament de 
l’ampliació en noranta-cinc hores setmanals, a partir de l’1 d’abril de 2013, de les 
inicialment previstes al conveni per a la prestació del SOJ i a un preu unitari de 32,44.-
€/hora. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, l’Addenda al conveni subscrit, en data 12 de juny de 2012, entre el 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat de 
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Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d’un servei d’orientació 
jurídica a la ciutadania, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT 
D’UN SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA A LA CIUTADANIA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representat per la 
senyora Maria Josep Feliu Morell, Secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia 
que actua per delegació del conseller del Departament, senyor Germà Gordó i Aubarell, 
segons Resolució JUS/27/2013, de 15 de gener, DOGC núm. 6295, de 17.1.2013. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel senyor Salvador Esteve i Figueras, 
president de la Diputació de Barcelona, assistit per la Sra. Petra Mahillo Garcia, Secretària 
General de la Corporació, en virtut de les facultats reservades en el 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 
 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA (ICAB), representat pel senyor Pedro L. Yúfera 
Sales, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (en endavant ICAB) 
 
ANTECEDENTS 

 
I.-  Que, en data 5 de desembre de 2012, es va subscriure entre l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per al 
funcionament del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (en endavant 
OFIDEUTE). 

 
II.-  Que l’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció a les persones amb 

problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i 
permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant del 
problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari. 

 
III.-  Que el servei d’intermediació per a deutes de l’habitatge (en endavant SIDH) serà 

prestat per un lletrat qualificat dels Il·lustres Col·legis d’Advocats que col·laboren amb 
la Diputació de Barcelona en la prestació del servei d’orientació jurídica a la 
ciutadania (en endavant SOJ). 

 
IV.-  Que la data prevista d’inici del servei SIDH és l’1 d’abril de 2013 i que, per aquest 

motiu, s’ha de procedir a establir els compromisos que assumiran cadascuna de les 
parts mitjançant la signatura d’una Addenda, al conveni de col·laboració subscrit, en 
data 12 de juny de 2012,  entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per 
al funcionament d’un  servei d’orientació jurídica a la ciutadania. 

 
V.-  Que la minuta de la present Addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona de data ....................... 
 

I, per l’exposat, les parts subscriuen aquesta addenda al conveni de col·laboració subscrit, 
en data 12 de juny de 2012 i prorrogat l’any 2013,  entre el Departament de Justícia de la 
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Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona per al funcionament d’un  servei d’orientació jurídica a la ciutadania, obligant-se 
en els termes que estableixen els següents 

                  
P A C T E S 

 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquesta Addenda és l’establiment de les directrius que han de regir la 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal de prestar especial atenció a 
aquelles consultes relacionades amb problemes d’impagament del deute hipotecari, 
proporcionant un servei d’intermediació (SIDH) mitjançant el lletrat del SOJ i la col·laboració 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’OFIDEUTE, amb la finalitat de donar 
informació i assessorament jurídic personalitzat i facilitar la comunicació i la negociació de 
mesures correctores i alternatives entre la part deutora i l’entitat financera per trobar una 
solució a les dificultats de pagament de les quotes hipotecàries, abans d’una demanda 
d’execució hipotecària o mentre aquesta fa el seu procés. 
 
Segon. Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona es compromet i s’obliga a: 
 Coordinar les tasques que realitzaran els serveis d’atenció al ciutadà (SAC) de caràcter 

local i comarcal dins el circuit. 
 Vetllar perquè totes les persones que sol·licitin el Servei d’Intermediació per a Deutes de 

l’Habitatge (SIDH) siguin atesos seguint el procediment d’actuació i les indicacions 
establertes pel procediment del Servei d’OFIDEUTE. 

 Difondre els objectius del Servei d’OFIDEUTE a través dels serveis i mitjans de 
comunicació de què disposa la Diputació de Barcelona. 

 Comunicar al Servei d’OFIDEUTE les incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans 
que s’adrecin al SIDH i facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 

 Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en 
compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

 Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les 
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, esmentat. 

 Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, 
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial 
qualsevol dada a la que la Diputació de Barcelona tingui accés en el marc d’aquest 
conveni. La Diputació de Barcelona es compromet a no difondre aquesta informació 
confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres persones 
o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
Tercer.- Compromisos de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
 
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona es compromet i s’obliga a: 
 Informar la ciutadania de les responsabilitats en què recau en cas d’impagament del 

préstec amb garanties hipotecàries. 
 Realitzar l’entrevista personal amb les persones i famílies afectades, recollir i verificar la 

documentació sol·licitada per valorar el cas i tramitar l’expedient d’OFIDEUTE amb 
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l’aplicatiu informàtic que disposa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per gestionar les 
sol·licituds. 

 Elaborar una proposta de renegociació dels deutes de la persona sol·licitant del servei, 
d’acord amb els afectats. 

 Lliurar un esborrany de proposta a la persona coordinadora del Servei d’OFIDEUTE, en 
els termes acordats en el procediment esmentat. 

 Comunicar la resposta de l’entitat bancària a la persona sol·licitant un cop s’ha rebut la 
notificació des d’OFIDEUTE. 

 Fer el seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment 
 Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en 

compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona en la implantació als sistemes informàtics i 
documentals que allotgin aquestes dades, les mesures de seguretat de nivell mig, 
definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, esmentat. 

 Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, 
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial 
qualsevol dada a la que la Diputació de Barcelona tingui accés en el marc d’aquest 
conveni. La Diputació de Barcelona es compromet a no difondre aquesta informació 
confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres persones 
o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
Quart.- Finançament 
 
La Diputació de Barcelona incrementarà en cent deu mil nou-cents quaranta-quatre euros 
amb vuitanta cèntims (110.944,80) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/48900, les despeses compromeses en el Decret del president de la 
Diputació de Barcelona, de data 17 de desembre de 2012, pel qual s’aprovava la pròrroga 
per a l’any 2013 del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el 
Col·legi d’Advocats de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, per continuar amb el funcionament d’un servei d’orientació jurídica a la 
ciutadania. 
 
Aquest increment de l’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona es 
destinarà al finançament  de l’ampliació en noranta-cinc hores setmanals, a partir de l’1 
d’abril de 2013,  de les inicialment previstes al conveni per a la prestació del SOJ, i a un 
preu unitari de 32,44.-€/hora. 
 
Aquesta aportació serà lliurada prèvia presentació, abans del 31 de març de 2014,  per part 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona del certificat conforme s’han realitzat efectivament les 
hores de prestació acordades. 

 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
Pel que fa al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la formalització 
d’aquesta Addenda no comportarà cap tipus de despesa econòmica.  
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Cinquè.- Lloc de prestació del servei 
 

Els municipis que acolliran els punts del SIDH i les seves àrees d’influència, així com el 
nombre d’hores setmanals de servei per a cada punt SIDH seran designats per la Diputació 
de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, conjuntament. 
 
Correspondrà a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona la 
formalització dels convenis amb els municipis acollidors del servei. 
 
I, com a prova de conformitat les parts signen per triplicat la present addenda en el lloc i la 
data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Incrementar en cent deu mil nou-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta 
cèntims (110.944,80) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/231A0/48900, 
les despeses compromeses en el Decret del president de la Diputació de Barcelona, 
de data 17 de desembre de 2012, pel qual s’aprovava la pròrroga per a l’any 2013 del 
conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
per continuar amb el funcionament d’un servei d’orientació jurídica a la ciutadania. 
 
Aquest increment de l’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona 
es destinarà al finançament  de l’ampliació en noranta-cinc hores setmanals, a partir 
de l’1 d’abril de 2013,  de les inicialment previstes al conveni per a la prestació del 
SOJ, i a un preu unitari de 32,44.-€/hora. 
 
Aquesta aportació serà lliurada prèvia presentació, abans del 31 de març de 2014,  per 
part del Col·legi d’Advocats de Barcelona del certificat conforme s’han realitzat 
efectivament les hores de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que 
desenvolupen  activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental, 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).  
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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 de l’Àrea d’Atenció a les 
persones es vol fomentar la realització d’activitats de Respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de dos-
cents cinquanta mil (250.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/233A0/48900 del Pressupost de l’any 2013 de la Diputació de Barcelona i 
dels quals 50.000 € condicionats a la incorporació de la modificació de crèdit núm. 
3461. 
 
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 nomenaments i 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 i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Vice-
presidenta 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 de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social 
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de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que 
desenvolupen  activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental, 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’ÀMBIT DE LA 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE 
DESENVOLUPEN ACTIVITATS DE RESPIR PER A LES FAMÍLIES CUIDADORES DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL PER A L’ANY 2013 
 
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, Gerència de Serveis de Benestar 
Social, a entitats socials que organitzen activitats que tinguin com a objectiu donar suport i 
descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 
mitjançant programes de Respir en les següents modalitats:  
 

1.1. Estades de lleure: activitat de més d’un dia de durada que consisteix en la realització 
d’activitats d’oci i de temps lliure. 
- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per estada el conjunt d’activitats que 

comprèn els transports, àpats, allotjaments, així com les activitats i/o personal de 
suport per a la realització de l’activitat.  

- La estades poden ser de curta durada (1 a 2 nits); de mitja durada (3 a 6 nits) o de 
llarga durada (7 a 14 nits). 

- Les estades han de complir els requisits establerts per la normativa vigent: ràtio de 
professionals per participants, titulació dels professionals, assegurances, entre altres.  

- Les entitats han de disposar d’un protocol d’organització de les estades que contempli 
tots els aspectes involucrats: selecció dels participants, tipus d’activitats, 
professionals, finançament de l’activitat, entre altres. 

- Es prioritzaran les situacions de major necessitat de descans per part de la família 
cuidadora, així com la diversificació i rotació de les persones a les que es destina 
l’activitat.    

 
1.2. Acolliment en família: activitat per la qual una família acull a una persona amb 

discapacitat i/o malaltia mental durant un període determinat mentre la família d’origen 
gaudeix d’un temps de respir.  
- La durada d’un acolliment en família serà superior a un dia. 
- La família acollidora ha de ser voluntària, tot i que pot rebre una remuneració en 

concepte de dietes, manutenció i transport.  
- La família acollidora no pot tenir relació de parentiu amb la persona acollida. 
- L’entitat ha de tenir un servei de suport per a les famílies acollidores mentre dura 

l’acolliment. 
- La família acollidora rebrà formació per acollir persones amb discapacitat, malaltia 

mental o dependència. 
- L’entitat ha de disposar d’un protocol que contempli tots els aspectes implicats: 

selecció i formació de les famílies, selecció de les persones usuàries, requisits dels 
habitatges, relació entre la família i l’usuari, finançament de l’activitat, activitats a 
realitzar durant l’acolliment.  
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- Es prioritzaran les situacions  de major necessitat de descans per part de la família 
cuidadora, així com la diversificació i rotació de persones a les que es destini 
l’activitat.  

 
2. Finalitat de les subvencions 
 

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a les activitats de Respir que realitzin les 
entitats socials d’acord amb les modalitats objecte d’aquestes Bases.  
 
Els objectius de les activitats de Respir són:  
- Proporcionar suport als cuidadors familiars per prevenir situacions d'aïllament social, 

desequilibri o desestabilització familiar. 
- Alleujar als cuidadors habituals en casos de permanent sobrecàrrega i estrès derivats de 

l'atenció i cura de persones amb discapacitat o malaltia mental. 
- Oferir a les persones amb discapacitat i/o malaltia mental experiències alienes al seu 

entorn familiar habitual, d'acord amb les necessitats especials que presenten, procurant la 
seva socialització i integració social participant en activitats educatives i lúdiques. 

- Afavorir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental dels 
municipis menors de 300.000 habitants. 

 
La Diputació de Barcelona és una administració de segon nivell que dóna suport als ens 
locals de la demarcació de Barcelona desenvolupant el treball en xarxa i afavorint l’equitat 
territorial i la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. Per tant i a efectes d’aquesta 
convocatòria, es prioritzaran els projectes adreçats a persones de municipis menors de 
300.000 habitants i els projectes d’abast supramunicipal, comarcal o supracomarcal. 
També es prioritzaran les aliances entre entitats i el treball cooperatiu per afavorir la 
maximització dels recursos i que les activitats arribin al major nombre de municipis  i 
persones. 
 

3. Persones destinatàries de les activitats de Respir 
 
Els destinataris de les activitats de Respir han de ser persones que visquin en l’entorn 
familiar. Per tant, no són objecte d’aquesta convocatòria les activitats adreçades a 
persones amb discapacitat que visquin en residències, llars residències o equipaments 
similars. Aquesta  convocatòria de Bases està adreçada, preferentment, a persones 
residents en municipis de la demarcació de Barcelona menors de 300.000 habitants. 
 
El perfil dels destinataris de les activitats de Respir han de ser persones amb discapacitat 
i/o trastorn mental. Es prioritzaran, preferentment, les persones amb menor grau 
d’autonomia personal i majors necessitats d’assistència, afavorint la diversitat i la rotació 
d’usuaris per tal de garantir que els programes de Respir arribi al major nombre de 
persones i famílies.  
 
Es valorarà positivament que les activitats de lleure  incloguin persones sense discapacitat 
i/o malaltia mental, com a forma d’afavorir la inclusió i la participació social.  
 

4. 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. 
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5. Requisits de les entitats socials beneficiàries i forma d’acreditar-los 
 

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre 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: 
 

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit 
es detallen: 
- Entitats privades de caràcter social i sense afany de lucre inscrites al registre públic  

corresponent amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 
- Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil 
- Entitats amb experiència mínima de dos anys en la realització d’activitats de Respir. 
 
Aquests requisits s’acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la 
presentació dels documents que s’indiquen en la base següent. 
 

6. Documentació a aportar 
 

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

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

representació legal del sol·licitant. 
4. *Fotocòpia del 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 l’Annex 3 del model normalitzat. 
7. 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. 
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 l’Annex 3 del model 
normalitzat. 

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

10. Memòria del projecte/activitat a realitzar per al que es demana la subvenció, d’acord amb 
l’Annex 1 del model normalitzat. El contingut de la memòria ha de contemplar la següent 
informació necessària per poder valorar els projectes segons els criteris que 
s’especifiquen en la base 10:  
a. Descripció de les activitats:  Objectius, calendari de realització, activitats concretes 

que es pretenen realitzar, el nombre de places o famílies ofertades, municipis de 
procedència dels destinataris, criteris d’accés, costos de l’activitat, cost unitari de 
l’estada o dia d’acolliment en família i cost que haurien d’assumir les famílies. També 
s’informarà dels mecanismes de difusió o comunicació de l’activitat, sistemes de 
seguiment, assegurament de la qualitat i avaluació de l’impacte, entre altres.  

b. Protocols de funcionament intern: criteris de selecció i atorgament de les sol·licituds, 
confidencialitat, protecció de dades personals, entre altres. 
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. En aquest cas, s’admetrà preferentment que aquesta documentació es 
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lliuri mitjançant suport electrònic (llapis USB o CD-ROM) en el moment de fer la 
sol·licitud. 

11. Acreditació de l’experiència mitjançant memòria d’anys anteriors o declaració 
responsable.  

 
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 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 escrita 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). 
 

7. 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 i convocatòria en el 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 6a., podran trobar-se al lloc web 
següent: http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2013 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 6a. s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de 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.  
 

8. 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. 
 

9. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 
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10. 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. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionats caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts de valoració per ser estimats. 
 
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem de criteris específics: 
 

1) Implantació territorial (màxim de 30 punts). S’afavorirà que la implantació territorial sigui 
en municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritzaran els projectes d’àmbit 
supramunicipal, comarcal o supracomarcal.   

 
2) Característiques del projecte (màxim de 20 punts). Es valorarà la solvència del contingut 

tècnic del projecte i la seva adequació a l'objectiu de la convocatòria. Caldrà informar: 
descripció i calendari de l’activitat, nombre  d’estades, persones destinatàries o famílies 
acollidores, municipis de procedència, criteris d’accés, costos de l’activitat (cost total i 
cost per estada/acolliment) així com el cost per a les famílies, mecanismes de difusió. Es 
tindrà en compte l’existència de protocols d’actuació que recullin aquests aspectes. 

 
3) Característiques i accés de les persones destinatàries (màxim de 20 punts). Es 

prioritzaran  els projectes que s’adrecin a persones amb graus elevats de discapacitat i/o 
malaltia mental i  que comptin amb ajudes econòmiques perquè les famílies amb menors 
recursos puguin gaudir-ne. Es valorarà l’existència de criteris per afavorir la rotació de les 
persones destinatàries, així com la participació de persones alienes a l’entitat. També es 
valorarà la incorporació en aquestes activitats d’altres persones que no presentin 
discapacitat i/o malaltia mental  

 
4) Qualitat en la gestió (màxim de 10 punts). Es valorarà l’existència de mecanismes de 

seguiment i avaluació de l’activitat, així com indicadors i sistemes d’assegurament de la 
qualitat, que incideixin tant en el disseny com en la implantació del projecte. Es valorarà 
l’existència d’acreditacions i/o reconeixements oficials.   

 
5) Especialització (màxim de 10 punts). Especialització per part de l’entitat en l'atenció al 

col·lectiu al qual s'adrecen els programes, i existència de professionals i voluntaris 
específicament formats.  

 
6) Treball en xarxa i col·laboració amb els ens locals (màxim de 10 punts). Es valorarà la 

coordinació amb els serveis locals mitjançant convenis, taules de participació, protocols 
de derivació o altres instruments similars. També es valorarà la col·laboració entre 
diferents entitats socials.  

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

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2013 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases serà de dos-cents cinquanta mil (250.000) € i 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/233A0/489.00 del pressupost 2013. 
 
No podran atorgar-se en aquesta convocatòria subvencions per import superior a 
l’esmentat. 
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12. 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 d’allò previst a la base 10. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar les 
consignacions pressupostàries fixades en la base anterior. 
 

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

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
- El Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum qui presidirà la Comissió. 
- Un representant de la Presidència de la Corporació. 
- La Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones o persona en qui delegui.  
- El Coordinador de Benestar Social, Salut Pública i Consum o persona en qui delegui. 
- El Gerent de Serveis de Benestar Social. 
- El Cap del Servei de Suport de Programes Socials. 
- 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. 
 

14. 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. 
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 

15. Acceptació de la subvenció 
 

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 a aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, en els termes 
que s’especifica en la base 21a. d’aquestes Bases, caldrà l’acceptació expressa per part de 
l’entitat beneficiària. 
 

16. 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 de l’entitat beneficiària, 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 beneficiari 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 beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 
presents bases. 

 
17. 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 beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

18. Obligacions dels beneficiaris 
 

Són obligacions dels beneficiaris 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. 
 

1) Els perceptors 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. 
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2) Els perceptors de les subvencions que realitzin una proposta motivada de modificació 
del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 16, 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 d’aprovació. 

 
3) Els beneficiaris de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 

quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. De 
forma mensual s’haurà d’informar de les sortides realitzades mitjançant una fitxa de 
seguiment.  

 
4) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
5) Els beneficiaris, durant tot el període d’execució de l’activitat, hauran de disposar d’una 

pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les possibles eventualitats que pugin sorgir 
del desenvolupament del projecte. 

 
6) El beneficiari 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. 

 
7) 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, a més d’allò indicat a l’apartat 2) d’aquesta mateixa base 18. 

 
8) 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. 

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

consistents en subministraments o prestació de serveis, el beneficiari 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. 

 
10) Els 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. 

 
11) Els beneficiaris de les subvencions hauran de designar un interlocutor 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. 
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19. 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: 
- Adquisició de béns materials i equipaments. 
- L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo 

 
20. Subcontractació  
 

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

21. 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 justificants d’una part de l’activitat realitzada. 
 

22. 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 beneficiari 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 €) 
 
Compte justificatiu amb aportació del 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. 
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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 €) 
 
Compte justificatiu simplificat, 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. 
 

2)  En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: 

 
a] Número i perfil de les persones destinatàries ateses (tipus de discapacitat o trastorn 

mental, edat, sexe). 
b] Municipis de procedència (nombre de destinataris del projecte de cada municipi). 
c] Contribució econòmica dels usuaris, si  existeix. 
d] Activitats de difusió realitzades 
e] 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 beneficiari. 

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.  

 
23. 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 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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b)  Deficiències en la justificació. 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un 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. 
 

24. Mesures de garantia 
 

Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 

25. Publicitat de les subvencions concedides 
 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

26. 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 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 ). 
 
En especial, caldrà que les entitats beneficiàries informin a les famílies de les persones 
destinatàries de la seva participació en el Programa Respir de la Diputació de Barcelona. 
 

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

28. Obligats al reintegrament   
 

Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
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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. 
 

29. 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. 
 

30. Règim jurídic supletori 
 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació 
concordant. 
 
31. 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), les dades de caràcter personal dels sol·licitants únicament seran 
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions 
establert a aquestes Bases, 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 4873/2013) d’aquesta subvenció per un 
import màxim de dos-cents cinquanta mil (250.000) €, 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 dos-cents cinquanta mil (250.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/233A0/48900 del Pressupost de l’any 2013 de la Diputació de 
Barcelona, del quals 50.000 € condicionats a la incorporació de la modificació de crèdit 
núm. 3461.  
 
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. 
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24.- Dictamen que proposa aprovar la resolució del recurs econòmic consistent 
en fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”, en el marc del 
Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
Atès que a la Junta de Govern que es celebrarà el 21 de març de 2013, s’elevarà per a 
la seva aprovació el present dictamen així com el dictamen que proposa l’aprovació 
del Catàleg de concertació de l’any 2013, del seu Règim regulador i de la convocatòria 
per a la concessió de recursos, en el marc de l’esmentat Pla. 
 
Vist que al Catàleg 2013 es preveu el fons de prestació “Finançament de l'àmbit de 
benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en la modalitat de fons 
de prestació, la qual es caracteritza per tractar-se de suports econòmics calculats en 
base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques 
socioeconòmiques i territorials dels ens adherits al Protocol general del Pla de 
Concertació. 
 
Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Consells Comarcals 
constituïts com a Àrea Bàsica comarcal de Serveis Socials i els Ajuntaments de 
municipis de la demarcació de Barcelona, fins a 300.000 habitants.  
 
Vist que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada al suport 
dels Serveis Socials en funció del tram poblacional corresponent al municipi segons el 
padró d’habitants de data 1 de gener de 2012. 
 
Vist que per a garantir la dotació econòmica dels Consells Comarcals a més de la 
població es té també en compte l’Índex de dispersió territorial de l’Idescat, 2011, que 
per  al seu càlcul pren com a referència sis variables de caràcter poblacional i 
territorial, amb la voluntat de ser sensible a les diferents realitats municipals. Aquestes 
variables són: muntanya, capital de comarca, nº entitats població municipi, tipologia de 
municipi, densitat de població, i distància capital comarca. 
 
Vist que pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram 
poblacional del municipi: 
- 2,10 € per habitant per als municipis amb població igual o superior a 20.000 

habitants. 
- 2,50 € per habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants. 
- 2,90 € per habitant per als municipis de menys de 10.000 habitants. 

 
Vist que cal procedir a la introducció d’una primera mesura correctora en el càlcul dels 
ajuts consistents en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi un 
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mínim de 1.200 € a aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els 
correspongui un import inferior a 1.200 €. 
 
Vist que cal procedir a la introducció d’una segona mesura correctora en el càlcul dels 
ajuts consistents en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que 
cap Ajuntament destinatari percebi un import inferior en més d’un 10% respecte als 
ajuts econòmics atorgats l’any 2012 en l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del 
Pla de concertació. 
 
Vist que cal procedir a la introducció d’una tercera mesura correctora en el càlcul dels 
ajuts consistents en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que 
cap municipi situat en un tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que 
qualsevol situat en un tram poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es 
trobessin en aquesta circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al primer 
municipi del tram immediatament inferior. 
 
Vist que pel que fa als Consells Comarcals, s’estableixen les següents ràtios en funció 
del tram poblacional del municipi: 
- 0,075 € per habitant per a les comarques amb població igual o superior a 200.000 

habitants. 
- 0,15 € per habitant per a les comarques de 100.000 a 199.999 habitants. 
- 0,30 € per habitant per a les comarques de 50.000 a 99.999 habitants. 
- 0,60 € per habitant per a les comarques de menys de 50.000 habitants. 
 
Vist que pel que fa als Consells Comarcals, s’estableix un ràtio afegit consistent en 
multiplicar per 100 el valor de l’Índex de dispersió territorial del municipi. 
 
Vist que cal procedir a la introducció d’una mesura correctora en el càlcul dels ajuts 
consistents en fons de prestació als Consells Comarcals, per la qual es garanteixi que 
cap Consell Comarcal destinatari percebi un import inferior en més d’un 10% respecte 
als ajuts econòmics atorgats l’any 2012 en l’àmbit de suport als serveis i a les activitats 
del Pla de concertació. 
 
Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 
2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 
2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Vice-
presidenta 2a i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva a la 
Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Finançament de l'àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de Concertació de 
l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, segons la distribució i 
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quanties següents, tot condicionat a l’aprovació del Catàleg de Concertació de l’any 
2013, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos: 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS

IMPORT 
CONCEDIT

2012 

IMPORT
CONCEDIT 

2013 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

Codi XGL 

Abrera P0800100J 11.870 23.886 29.675 1303001000/74 13/Y/90541
Aguilar de Segarra P0800200H 250 1.200 1.200 1303001010/24 13/Y/90740
Aiguafreda P0801400C 2.478 0 7.186 1303001000/169 13/Y/90636
Alella P0800300F 9.610 25.893 27.869 1303001000/82 13/Y/90549
Alpens P0800400D 304 500 1.200 1303001010/15 13/Y/90731
Ametlla del Vallès, L' P0800500A 8.190 19.291 23.751 1303001000/97 13/Y/90564
Arenys de Mar P0800600I 15.030 41.559 37.575 1303001000/59 13/Y/90526
Arenys de Munt P0800700G 8.530 22.983 24.737 1303001000/92 13/Y/90541
Argençola P0800800E 245 1.200 1.200 1303001010/25 13/Y/90741
Argentona P0800900C 11.914 28.476 29.785 1303001000/73 13/Y/90540
Artés P0801000A 5.566 17.281 16.141 1303001000/125 13/Y/90592
Avià P0801100I 2.259 7.659 6.893 1303001000/180 13/Y/90647
Avinyó P0801200G 2.328 9.685 8.717 1303001000/178 13/Y/90645
Avinyonet del Penedès P0801300E 1.716 5.683 5.115 1303001000/195 13/Y/90662
Badalona P0801500J 220.977 482.540 464.052 1303001000/2 13/Y/90469
Badia del Vallès P0831200A 13.563 45.719 41.147 1303001000/69 13/Y/90536
Bagà P0801600H 2.396 9.829 15.794 1303001000/175 13/Y/90642
Balenyà P0801700F 3.714 0 10.771 1303001000/142 13/Y/90609
Balsareny P0801800D 3.492 10.411 10.127 1303001000/149 13/Y/90616
Barberà del Vallès P0825200I 32.436 58.601 68.116 1303001000/29 13/Y/90496
Begues P0802000J 6.520 16.741 18.908 1303001000/111 13/Y/90578
Bellprat P0802100H 91 1.200 1.200 1303001010/54 13/Y/90770
Berga P0802200F 16.845 52.088 46.879 1303001000/53 13/Y/90520
Bigues i Riells P0802300D 8.781 20.981 25.465 1303001000/89 13/Y/90556
Borredà P0802400B 594 2.551 2.296 1303001000/239 13/Y/90706
Bruc, El P0802500I 2.029 5.329 5.884 1303001000/188 13/Y/90655
Brull, El P0802600G 261 0 1.200 1303001010/20 13/Y/90736
Cabanyes, Les P0802700E 947 2.512 2.746 1303001000/220 13/Y/90687
Cabrera d'Anoia P0802800C 1.376 4.060 3.990 1303001000/203 13/Y/90670
Cabrera de Mar P0802900A 4.532 11.653 13.143 1303001000/133 13/Y/90600
Cabrils P0803000I 7.140 16.878 20.706 1303001000/106 13/Y/90573
Calaf P0803100G 3.538 12.059 10.853 1303001000/148 13/Y/90615
Calders P0803400A 955 2.050 2.770 1303001000/219 13/Y/90686
Caldes de Montbui P0803300C 17.271 45.567 43.178 1303001000/51 13/Y/90518
Caldes d'Estrac P0803200E 2.773 8.792 8.042 1303001000/162 13/Y/90629
Calella P0803500H 18.529 48.739 46.323 1303001000/47 13/Y/90514
Calldetenes P0822400H 2.441 0 7.079 1303001000/171 13/Y/90638
Callús P0803700D 1.909 6.370 5.733 1303001000/192 13/Y/90659
Calonge de Segarra P0803600F 201 1.200 1.200 1303001010/29 13/Y/90745
Campins P0803800B 496 1.200 1.438 1303001000/247 13/Y/90714
Canet de Mar P0803900J 14.183 34.326 35.458 1303001000/66 13/Y/90533
Canovelles P0804000H 16.090 38.856 40.225 1303001000/56 13/Y/90523
Cànoves i Samalús P0804100F 2.865 7.875 8.309 1303001000/161 13/Y/90628
Canyelles P0804200D 4.275 12.303 12.398 1303001000/137 13/Y/90604
Capellades P0804300B 5.439 17.645 15.880 1303001000/126 13/Y/90593
Capolat P0804400J 90 1.200 1.200 1303001010/55 13/Y/90771
Cardedeu P0804500G 17.427 40.201 43.568 1303001000/50 13/Y/90517
Cardona P0804600E 5.064 20.800 18.720 1303001000/129 13/Y/90596
Carme P0804700C 866 2.960 2.664 1303001000/226 13/Y/90693
Casserres P0804800A 1.578 6.674 6.007 1303001000/197 13/Y/90664
Castell de l'Areny P0805600D 73 1.200 1.200 1303001010/57 13/Y/90773
Castellar de n'Hug P0805100E 175 1.200 1.200 1303001010/36 13/Y/90752
Castellar del Riu P0804900I 174 1.700 1.530 1303001010/37 13/Y/90753
Castellar del Vallès P0805000G 23.363 47.016 49.795 1303001000/40 13/Y/90507
Castellbell i el Vilar P0805200C 3.641 12.322 11.090 1303001000/144 13/Y/90611
Castellbisbal P0805300A 12.407 32.469 31.018 1303001000/72 13/Y/90539
Castellcir P0805400I 668 1.511 1.937 1303001000/233 13/Y/90700
Castelldefels P0805500F 62.989 114.786 132.277 1303001000/15 13/Y/90482
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Castellet i la Gornal P0805700B 2.252 6.845 6.531 1303001000/182 13/Y/90649
Castellfollit de Riubregós P0805900H 184 1.200 1.200 1303001010/32 13/Y/90748
Castellfollit del Boix P0805800J 416 1.467 1.320 1303001010/02 13/Y/90718
Castellgalí P0806000F 2.001 5.869 5.803 1303001000/190 13/Y/90657
Castellnou de Bages P0806100D 1.184 3.240 3.434 1303001000/211 13/Y/90678
Castellolí P0806200B 563 1.433 1.633 1303001000/241 13/Y/90708
Castellterçol P0806300J 2.407 5.603 6.980 1303001000/173 13/Y/90640
Castellví de la Marca P0806400H 1.650 5.693 5.124 1303001000/196 13/Y/90663
Castellví de Rosanes P0806500E 1.757 5.119 5.095 1303001000/193 13/Y/90660
Centelles P0806600C 7.282 24.420 21.978 1303001000/104 13/Y/90571
Cercs P0826800E 1.306 5.871 5.284 1303001000/206 13/Y/90673
Cerdanyola del Vallès P0826600I 57.892 127.492 121.573 1303001000/17 13/Y/90484
Cervelló P0806700A 8.660 21.637 25.114 1303001000/91 13/Y/90558
Collbató P0806800I 4.287 9.316 12.432 1303001000/135 13/Y/90602
Collsuspina P0806900G 347 0 1.200 1303001010/07 13/Y/90723
Copons P0807000E 324 1.200 1.200 1303001010/09 13/Y/90725
Corbera de Llobregat P0807100C 14.231 30.769 35.578 1303001000/65 13/Y/90532
Cornellà de Llobregat P0807200A 87.458 191.924 183.662 1303001000/7 13/Y/90474
Cubelles P0807300I 14.375 34.816 35.938 1303001000/64 13/Y/90531
Dosrius P0807400G 5.176 12.354 15.010 1303001000/127 13/Y/90594
Esparreguera P0807500D 21.856 43.601 49.795 1303001000/42 13/Y/90509
Esplugues de Llobregat P0807600B 46.726 102.843 98.125 1303001000/19 13/Y/90486
Espunyola, L' P0807700J 255 1.793 1.614 1303001010/23 13/Y/90739
Estany, L' P0807800H 398 1.492 1.343 1303001010/04 13/Y/90720
Figaró-Montmany P0813300A 1.103 4.303 3.873 1303001000/214 13/Y/90681
Fígols P0807900F 46 1.200 1.200 1303001010/59 13/Y/90775
Fogars de la Selva P0808100B 1.529 4.564 4.434 1303001000/198 13/Y/90665
Fogars de Montclús P0808000D 442 1.380 1.282 1303001010/01 13/Y/90717
Folgueroles P0808200J 2.230 0 6.467 1303001000/183 13/Y/90650
Fonollosa P0808300H 1.438 4.427 4.170 1303001000/199 13/Y/90666
Font-rubí P0808400F 1.437 5.685 5.116 1303001000/200 13/Y/90667
Franqueses del Vallès, Les P0808500C 19.023 37.284 47.558 1303001000/45 13/Y/90512
Gaià P0808900E 167 1.200 1.200 1303001010/40 13/Y/90756
Gallifa P0808600A 200 1.200 1.200 1303001010/30 13/Y/90746
Garriga, La P0808700I 15.472 33.031 38.680 1303001000/58 13/Y/90525
Gavà P0808800G 46.488 93.493 97.625 1303001000/20 13/Y/90487
Gelida P0809000C 7.102 18.798 20.596 1303001000/108 13/Y/90575
Gironella P0809100A 5.063 20.090 18.081 1303001000/130 13/Y/90597
Gisclareny P0809200I 31 1.200 1.200 1303001010/60 13/Y/90776
Granada, La P0809300G 2.047 5.939 5.936 1303001000/187 13/Y/90654
Granera P0809400E 83 600 1.200 1303001010/56 13/Y/90772
Granollers P0809500B 59.954 132.344 125.903 1303001000/16 13/Y/90483
Gualba P0809600J 1.359 2.965 3.941 1303001000/204 13/Y/90671
Guardiola de Berguedà P0809800F 998 3.431 3.088 1303001000/217 13/Y/90684
Gurb P0809900D 2.580 0 7.482 1303001000/165 13/Y/90632
Hospitalet de Llobregat, L' P0810000J 257.057 588.775 539.820 1303001000/1 13/Y/90468
Hostalets de Pierola, Els P0816100B 2.897 6.806 8.401 1303001000/160 13/Y/90627
Igualada P0810100H 39.198 90.782 82.316 1303001000/23 13/Y/90490
Jorba P0810200F 826 2.260 2.395 1303001000/228 13/Y/90695
Llacuna, La P0810300D 928 3.089 2.780 1303001000/221 13/Y/90688
Llagosta, La P0810400B 13.612 34.254 34.030 1303001000/68 13/Y/90535
Lliçà d'Amunt P0810600G 14.584 33.083 36.460 1303001000/61 13/Y/90528
Lliçà de Vall P0810700E 6.394 16.970 18.543 1303001000/112 13/Y/90579
Llinars del Vallès P0810500I 9.477 24.953 27.483 1303001000/83 13/Y/90550
Lluçà P0810800C 259 500 1.200 1303001010/21 13/Y/90737
Malgrat de Mar P0810900A 18.504 48.588 46.260 1303001000/48 13/Y/90515
Malla P0811000I 269 0 1.200 1303001010/19 13/Y/90735
Manlleu P0811100G 20.416 48.600 49.795 1303001000/43 13/Y/90510
Manresa P0811200E 76.570 175.789 160.797 1303001000/10 13/Y/90477
Marganell P08242OOJ 308 1.755 1.579 1303001010/13 13/Y/90729
Martorell P0811300C 28.070 53.721 58.947 1303001000/34 13/Y/90501
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Martorelles P0811400A 4.927 14.338 14.288 1303001000/132 13/Y/90599
Masies de Roda, Les P0811500H 760 0 2.204 1303001000/229 13/Y/90696
Masies de Voltregà, Les P0811600F 3.144 10.095 9.118 1303001000/154 13/Y/90621
Masnou, El P0811700D 22.550 48.933 49.795 1303001000/41 13/Y/90508
Masquefa P0811800B 8.373 26.453 24.282 1303001000/95 13/Y/90562
Matadepera P0811900J 8.669 21.756 25.140 1303001000/90 13/Y/90557
Mataró P0812000H 124.084 265.633 260.576 1303001000/5 13/Y/90472
Mediona P0812100F 2.348 7.886 7.098 1303001000/177 13/Y/90644
Moià P0813700B 5.793 10.696 16.800 1303001000/122 13/Y/90589
Molins de Rei P0812200D 24.805 52.877 52.091 1303001000/38 13/Y/90505
Mollet del Vallès P0812300B 52.242 103.980 109.708 1303001000/18 13/Y/90485
Monistrol de Calders P0812700C 700 1.810 2.030 1303001000/232 13/Y/90699
Monistrol de Montserrat P0812600E 2.993 8.539 8.680 1303001000/159 13/Y/90626
Montcada i Reixac P0812400J 34.689 61.282 72.847 1303001000/26 13/Y/90493
Montclar P0812900I 115 1.200 1.200 1303001010/49 13/Y/90765
Montesquiu P0813000G 921 2.753 2.671 1303001000/222 13/Y/90689
Montgat P0812500G 10.859 26.901 28.098 1303001000/76 13/Y/90543
Montmajor P0813100E 473 2.130 1.917 1303001000/249 13/Y/90716
Montmaneu P0813200C 187 1.700 1.530 1303001010/31 13/Y/90747
Montmeló P0813400I 8.830 24.198 25.607 1303001000/88 13/Y/90555
Montornès del Vallès P0813500F 16.192 36.692 40.480 1303001000/55 13/Y/90522
Montseny P0813600D 303 1.342 1.207 1303001010/16 13/Y/90732
Muntanyola P0812800A 600 0 1.740 1303001000/238 13/Y/90705
Mura P0813800J 227 1.200 1.200 1303001010/26 13/Y/90742
Navarcles P0813900H 5.973 20.231 18.208 1303001000/120 13/Y/90587
Navàs P0814000F 6.145 20.469 18.422 1303001000/118 13/Y/90585
Nou de Berguedà, La P0814100D 153 1.700 1.530 1303001010/45 13/Y/90761
Òdena P0814200B 3.580 9.669 10.382 1303001000/147 13/Y/90614
Olèrdola P0814400H 3.621 9.054 10.501 1303001000/145 13/Y/90612
Olesa de Bonesvalls P0814500E 1.755 5.124 5.090 1303001000/194 13/Y/90661
Olesa de Montserrat P0814600C 23.980 48.434 50.358 1303001000/39 13/Y/90506
Olivella P0814700A 3.678 9.973 10.666 1303001000/143 13/Y/90610
Olost P0814800I 1.188 0 3.445 1303001000/210 13/Y/90677
Olvan P0814300J 892 3.646 3.282 1303001000/224 13/Y/90691
Orís P0814900G 294 1.200 1.200 1303001010/17 13/Y/90733
Oristà P0815000E 566 500 1.641 1303001000/240 13/Y/90707
Orpí P0815100C 160 1.200 1.200 1303001010/42 13/Y/90758
Òrrius P0815200A 651 1.633 1.888 1303001000/235 13/Y/90702
Pacs del Penedès P0815300I 879 2.634 2.549 1303001000/225 13/Y/90692
Palafolls P0815400G 9.027 21.156 26.178 1303001000/86 13/Y/90553
Palau-solità i Plegamans P0815500D 14.484 33.841 36.210 1303001000/63 13/Y/90530
Pallejà P0815600B 11.255 31.611 28.449 1303001000/75 13/Y/90542
Palma de Cervelló, La P5831301F 3.023 7.663 8.767 1303001000/158 13/Y/90625
Papiol, El P0815700J 4.014 10.487 11.641 1303001000/138 13/Y/90605
Parets del Vallès P0815800H 18.492 39.595 46.230 1303001000/49 13/Y/90516
Perafita P0815900F 407 0 1.200 1303001010/03 13/Y/90719
Piera P0816000D 15.009 36.654 37.523 1303001000/60 13/Y/90527
Pineda de Mar P0816200J 26.066 56.562 54.739 1303001000/36 13/Y/90503
Pla del Penedès, El P0816300H 1.198 4.282 3.854 1303001000/209 13/Y/90676
Pobla de Claramunt, La P0816400F 2.258 7.020 6.548 1303001000/181 13/Y/90648
Pobla de Lillet, La P0816500C 1.249 5.942 5.348 1303001000/207 13/Y/90674
Polinyà P0816600A 8.106 16.493 23.507 1303001000/100 13/Y/90567
Pont de Vilomara i Rocafort, El P0818100J 3.775 10.412 10.948 1303001000/141 13/Y/90608
Pontons P0816700I 531 1.957 1.762 1303001000/246 13/Y/90713
Prat de Llobregat, El P0816800G 63.162 139.230 132.640 1303001000/14 13/Y/90481
Prats de Lluçanès P0817000C 2.659 1.000 7.711 1303001000/163 13/Y/90630
Prats de Rei, Els P0816900E 534 3.754 3.379 1303001000/245 13/Y/90712
Premià de Dalt P0823000E 10.289 25.355 28.098 1303001000/80 13/Y/90547
Premià de Mar P0817100A 28.145 58.911 59.105 1303001000/32 13/Y/90499
Puigdàlber P0817300G 535 1.890 1.701 1303001000/244 13/Y/90711
Puig-reig P0817400E 4.301 17.240 15.516 1303001000/134 13/Y/90601
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Pujalt P0817500B 205 1.200 1.200 1303001010/28 13/Y/90744
Quar, La P0817600J 62 1.200 1.200 1303001010/58 13/Y/90774
Rajadell P0817700H 543 1.524 1.575 1303001000/243 13/Y/90710
Rellinars P0817800F 735 1.794 2.132 1303001000/230 13/Y/90697
Ripollet P0817900D 37.422 75.614 78.586 1303001000/25 13/Y/90492
Roca del Vallès, La P0818000B 10.393 26.409 28.098 1303001000/79 13/Y/90546
Roda de Ter P0818200H 6.172 25.686 23.117 1303001000/116 13/Y/90583
Rubí P0818300F 74.484 146.408 156.416 1303001000/11 13/Y/90478
Rubió P0818400D 227 1.200 1.200 1303001010/27 13/Y/90743
Rupit i Pruit P0818500A 307 0 1.200 1303001010/14 13/Y/90730
Sabadell P0818600I 207.938 450.465 436.670 1303001000/4 13/Y/90471
Sagàs P0818700G 144 1.200 1.200 1303001010/46 13/Y/90762
Saldes P0818900C 313 1.274 1.200 1303001010/11 13/Y/90727
Sallent P0819000A 6.875 26.105 23.494 1303001000/110 13/Y/90577
Sant Adrià de Besòs P0819300E 34.482 77.988 72.412 1303001000/27 13/Y/90494
Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 97 0 1.200 1303001010/51 13/Y/90767
Sant Andreu de la Barca P0819500J 27.306 52.179 57.343 1303001000/35 13/Y/90502
Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 10.541 26.121 28.098 1303001000/78 13/Y/90545
Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 5.699 14.794 16.527 1303001000/124 13/Y/90591
Sant Bartomeu del Grau P0819800D 908 500 2.633 1303001000/223 13/Y/90690
Sant Boi de Llobregat P0819900B 83.070 185.910 174.447 1303001000/9 13/Y/90476
Sant Boi de Lluçanès P0820000H 545 500 1.581 1303001000/242 13/Y/90709
Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 3.337 8.216 9.677 1303001000/152 13/Y/90619
Sant Celoni P0820100F 17.076 42.597 42.690 1303001000/52 13/Y/90519
Sant Climent de Llobregat P0820300B 3.900 9.429 11.310 1303001000/139 13/Y/90606
Sant Cugat del Vallès P0820400J 84.946 153.313 178.387 1303001000/8 13/Y/90475
Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 986 3.209 2.888 1303001000/218 13/Y/90685
Sant Esteve de Palautordera P0820600E 2.555 5.406 7.410 1303001000/166 13/Y/90633
Sant Esteve Sesrovires P0820700C 7.510 18.696 21.779 1303001000/102 13/Y/90569
Sant Feliu de Codines P0820900I 6.105 17.035 17.705 1303001000/119 13/Y/90586
Sant Feliu de Llobregat P0821000G 43.671 86.817 91.709 1303001000/21 13/Y/90488
Sant Feliu Sasserra P0821100E 660 500 1.914 1303001000/234 13/Y/90470
Sant Fost de Campsentelles P0820800A 8.441 23.243 24.479 1303001000/94 13/Y/90561
Sant Fruitós de Bages P0821200C 8.227 20.638 23.858 1303001000/96 13/Y/90563
Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 3.585 12.248 11.023 1303001000/146 13/Y/90613
Sant Iscle de Vallalta P0819200G 1.322 4.268 3.841 1303001000/205 13/Y/90672
Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 28 1.200 1.200 1303001010/61 13/Y/90777
Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 10.780 29.759 28.098 1303001000/77 13/Y/90544
Sant Joan Despí P0821600D 32.792 63.494 68.863 1303001000/28 13/Y/90495
Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 257 1.200 1.200 1303001010/22 13/Y/90738
Sant Julià de Vilatorta P0821800J 3.024 0 8.770 1303001000/157 13/Y/90624
Sant Just Desvern P0821900H 15.874 42.654 39.685 1303001000/57 13/Y/90524
Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 2.528 6.842 7.331 1303001000/167 13/Y/90634
Sant Llorenç Savall P0822100D 2.417 9.276 8.348 1303001000/172 13/Y/90639
Sant Martí d'Albars P0822300J 106 0 1.200 1303001010/50 13/Y/90766
Sant Martí de Centelles P0822200B 1.098 0 3.184 1303001000/215 13/Y/90682
Sant Martí de Tous P0822600C 1.173 3.441 3.402 1303001000/212 13/Y/90679
Sant Martí Sarroca P0822700A 3.200 10.006 9.280 1303001000/153 13/Y/90620
Sant Martí Sesgueioles P0822800I 373 1.313 1.200 1303001010/06 13/Y/90722
Sant Mateu de Bages P0822900G 643 2.680 2.412 1303001000/237 13/Y/90704
Sant Pere de Ribes P0823100C 29.149 56.121 61.213 1303001000/30 13/Y/90497
Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 2.372 7.877 7.089 1303001000/176 13/Y/90643
Sant Pere de Torelló P0823300I 2.469 0 7.160 1303001000/170 13/Y/90637
Sant Pere de Vilamajor P0823400G 4.276 10.747 12.400 1303001000/136 13/Y/90603
Sant Pere Sallavinera P0818800E 163 1.200 1.200 1303001010/41 13/Y/90757
Sant Pol de Mar P0823500D 5.073 15.522 14.712 1303001000/128 13/Y/90595
Sant Quintí de Mediona P0823600B 2.146 7.223 6.501 1303001000/186 13/Y/90653
Sant Quirze de Besora P0823700J 2.187 9.689 8.720 1303001000/185 13/Y/90652
Sant Quirze del Vallès P0823800H 18.994 37.175 47.485 1303001000/46 13/Y/90513
Sant Quirze Safaja P0823900F 648 645 1.879 1303001000/236 13/Y/90703
Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 12.482 37.215 33.493 1303001000/71 13/Y/90538
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Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 93 0 1.200 1303001010/52 13/Y/90768
Sant Salvador de Guardiola P0809700H 3.139 8.505 9.103 1303001000/155 13/Y/90622
Sant Vicenç de Castellet P0826200H 9.314 28.870 27.011 1303001000/84 13/Y/90551
Sant Vicenç de Montalt P0826400D 5.878 15.180 17.046 1303001000/121 13/Y/90588
Sant Vicenç de Torelló P0826500A 2.029 0 5.884 1303001000/189 13/Y/90656
Sant Vicenç dels Horts P0826300F 28.084 56.308 58.976 1303001000/33 13/Y/90500
Santa Cecília de Voltregà P0824300H 178 1.200 1.200 1303001010/34 13/Y/90750
Santa Coloma de Cervelló P0824400F 7.964 18.573 23.096 1303001000/101 13/Y/90568
Santa Coloma de Gramenet P0824500C 120.593 282.611 254.350 1303001000/6 13/Y/90473
Santa Eugènia de Berga P0824600A 2.269 0 6.580 1303001000/179 13/Y/90646
Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 1.199 0 3.477 1303001000/208 13/Y/90675
Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 7.009 19.378 20.326 1303001000/109 13/Y/90576
Santa Fe del Penedès P0824900E 384 1.700 1.530 1303001010/05 13/Y/90721
Santa Margarida de Montbui P0825000C 9.689 26.314 28.098 1303001000/81 13/Y/90548
Santa Margarida i els Monjos P0825100A 7.121 17.398 20.651 1303001000/107 13/Y/90574
Santa Maria de Besora P0825300G 157 1.200 1.200 1303001010/43 13/Y/90759
Santa Maria de Corcó P0825400E 2.193 0 6.360 1303001000/184 13/Y/90651
Santa Maria de Martorelles P0825600J 865 2.456 2.509 1303001000/227 13/Y/90694
Santa Maria de Merlès P0825500B 173 1.200 1.200 1303001010/38 13/Y/90754
Santa Maria de Miralles P0825700H 132 1.200 1.200 1303001010/48 13/Y/90764
Santa Maria de Palautordera P0825900D 9.196 23.428 26.668 1303001000/85 13/Y/90552
Santa Maria d'Oló P0825800F 1.048 3.225 3.039 1303001000/216 13/Y/90683
Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 25.606 49.444 53.773 1303001000/37 13/Y/90504
Santa Susanna P0826100J 3.338 7.867 9.680 1303001000/151 13/Y/90618
Santpedor P0819100I 7.187 19.688 20.842 1303001000/105 13/Y/90572
Sentmenat P0826700G 8.521 20.454 24.711 1303001000/93 13/Y/90560
Seva P0826900C 3.436 0 9.964 1303001000/150 13/Y/90617
Sitges P0827000A 29.039 59.920 60.982 1303001000/31 13/Y/90498
Sobremunt P0827100I 92 0 1.200 1303001010/53 13/Y/90769
Sora P0827200G 180 1.200 1.200 1303001010/33 13/Y/90749
Subirats P0827300E 3.076 9.929 8.936 1303001000/156 13/Y/90623
Súria P0827400C 6.218 22.705 20.435 1303001000/114 13/Y/90581
Tagamanent P0827600H 322 1.700 1.530 1303001010/10 13/Y/90726
Talamanca P0827700F 157 1.700 1.530 1303001010/44 13/Y/90760
Taradell P0827800D 6.212 0 18.015 1303001000/115 13/Y/90582
Tavèrnoles P0827500J 312 0 1.200 1303001010/12 13/Y/90728
Tavertet P0828000J 137 0 1.200 1303001010/47 13/Y/90763
Teià P0828100H 6.154 17.522 17.847 1303001000/117 13/Y/90584
Terrassa P0827900B 215.678 437.868 452.924 1303001000/3 13/Y/90470
Tiana P0828200F 8.151 21.671 23.638 1303001000/98 13/Y/90565
Tona P0828300D 8.108 0 23.513 1303001000/99 13/Y/90566
Tordera P0828400B 16.318 39.411 40.795 1303001000/54 13/Y/90521
Torelló P0828500I 13.883 40.662 36.596 1303001000/67 13/Y/90534
Torre de Claramunt, La P0828600G 3.863 9.278 11.203 1303001000/140 13/Y/90607
Torrelavit P0828700E 1.392 5.051 4.546 1303001000/202 13/Y/90669
Torrelles de Foix P0828800C 2.406 7.840 7.056 1303001000/174 13/Y/90641
Torrelles de Llobregat P0828900A 5.740 13.370 16.646 1303001000/123 13/Y/90590
Ullastrell P0829000I 1.981 5.252 5.745 1303001000/191 13/Y/90658
Vacarisses P0829100G 6.231 15.802 18.070 1303001000/113 13/Y/90580
Vallbona d'Anoia P0829200E 1.432 4.647 4.182 1303001000/201 13/Y/90668
Vallcebre P0829300C 274 1.361 1.225 1303001010/18 13/Y/90734
Vallgorguina P0829500H 2.640 5.421 7.656 1303001000/164 13/Y/90631
Vallirana P0829600F 14.549 35.408 36.373 1303001000/62 13/Y/90529
Vallromanes P0829700D 2.480 6.812 7.192 1303001000/168 13/Y/90635
Veciana P0829800B 169 1.200 1.200 1303001010/39 13/Y/90755
Vic P0829900J 41.191 83.909 86.501 1303001000/22 13/Y/90489
Vilada P0830000F 486 2.477 2.229 1303001000/248 13/Y/90715
Viladecans P0830200B 65.188 126.178 136.895 1303001000/13 13/Y/90480
Viladecavalls P0830100D 7.411 17.835 21.492 1303001000/103 13/Y/90570
Vilafranca P0830600C 39.035 81.864 81.974 1303001000/24 13/Y/90491
Vilalba Sasserra P0830700A 703 1.594 2.039 1303001000/231 13/Y/90698
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AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS

IMPORT 
CONCEDIT

2012 

IMPORT
CONCEDIT 

2013 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

Codi XGL 

Vilanova de Sau P0830400H 328 0 1.200 1303001010/08 13/Y/90724
Vilanova del Camí P0830300J 12.585 29.659 31.463 1303001000/70 13/Y/90537
Vilanova del Vallès P0831000E 5.062 13.374 14.680 1303001000/131 13/Y/90598
Vilanova i la Geltrú P0830800I 66.591 150.950 139.841 1303001000/12 13/Y/90479
Vilassar de Dalt P0821300A 8.865 25.098 25.709 1303001000/87 13/Y/90554
Vilassar de Mar P0821700B 19.918 49.813 49.795 1303001000/44 13/Y/90511
Vilobí del Penedès P0830500E 1.106 4.091 3.682 1303001000/213 13/Y/90680
Viver i Serrateix P0830900G 178 1.200 1.200 1303001010/35 13/Y/90751
  Total 9.102.720   

 
CONSELLS 

COMARCALS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 
HAB. 

Índex 
Dispersió 
Territorial

IMPORT 
CONCEDIT 

2012 

IMPORT 
CONCEDIT 

2013 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

Codi XGL 

GARRAF P5800020I 22.328 56,96 26.200€ 23.580 € 1303000999/1 13/Y/90957
BERGUEDÀ P0800015J 23.219 85,43 12.000 € 22.474,40 € 1303000999/2 13/Y/90958
OSONA P5800015I 65.063 79,58 23.500 € 27.476,90 € 1303000999/3 13/Y/90959
ALT PENEDÈS P5800013D 67.217 69,16 17.000 € 27.081,10 € 1303000999/4 13/Y/90960
ANOIA P5800006H 79.619 75,87 26.372,80 € 31.472,70 € 1303000999/5 13/Y/90961
VALLÈS OCCIDENTAL P5800007F 103.719 64,26 18.000 € 21.983,85 € 1303000999/6 13/Y/90962
BAGES P5800009B 108.854 72,88 3.400 € 23.616,10 € 1303000999/7 13/Y/90963
BAIX LLOBREGAT P5800011H 121.154 59,13 22.372,80 € 24.086,10 € 1303000999/8 13/Y/90964
MARESME P5800008D 235.642 57,13 22.372,80 € 23.386,15 € 1303000999/9 13/Y/90965
VALLÈS ORIENTAL P5800010J 287.958 65,6 9.000 € 28.152,85 € 1303000999/10 13/Y/90966
   Total 253.310,15   

      

Segon.- Disposar una despesa total de 9.356.030,15 € a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents: un import de 9.102.720 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/462.80, i un import de 253.310,15 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/465.80 del pressupost de l’any 2013 del Servei d’Acció Social de 
l’Àrea d’Atenció a les persones. 
 
Tercer.- Disposar el següent règim per a l’execució i justificació del fons de prestació 
“Finançament de l'àmbit de benestar social”: 
 
1. Acceptació 

 
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris, com a molt 

tard el 15 de juliol de 2013, manifestin expressament l’acceptació del suport així 
com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, 
mitjançant el model normalitzat. Aquesta acceptació pot ser per la totalitat de 
l’ajut o parcial. 

 
1.2. Si els ajuts econòmics es destinen a programes i actuacions socials que no 

formin part de la cartera de serveis socials bàsics, caldrà adjuntar al model 
d’acceptació el document “Memòria de l’acceptació”. 

 
1.3. Els Ajuntaments destinataris podran delegar expressament la gestió dels fons a 

consorcis, mancomunitats i altres ens supramunicipals En cas que un 
Ajuntament opti per fer-ho, caldrà que adjunti a l’acceptació el corresponent 
acord amb la delegació municipal expressa. 

 
1.4. S’entendrà que el destinatari ha renunciat a l’ajut si no ha presentat l’acceptació 

un cop transcorregut el termini màxim per a fer-ho. 
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2. Execució 
 

L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013. 
 
Els Consells Comarcals i els Ajuntaments podran destinar l’ajut econòmic a 
qualsevol de les següents actuacions: 
 

a) Actuacions de la cartera de serveis socials bàsics: 
 Atenció primària-EBASP 
 Servei d’ajuda a domicili i teleassistència 
 Centres oberts 
 Menjador social i residències d’estada limitada 

 
b) Programes i actuacions socials: 
 Drogodependències 
 Discapacitat 
 Gent gran 
 Infància i adolescència en risc 
 Inclusió social 
 Arranjaments d’habitatges 
 Subvencions a entitats del tercer sector social destinades a desenvolupar 

programes o serveis de benestar social 
 

Els Ajuntaments hauran de destinar, com a mínim, el 50% de l’ajut concedit a 
despeses de la cartera de serveis socials bàsics. 
 

Els Consells Comarcals no tindran cap límit en la destinació dels ajuts, més enllà de 
destinar-los als programes anteriors 
 

Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la 
marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca 
de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació. 
 

3. Justificació 
 

3.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 

 

3.2. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar 
serveis socials, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries 
municipals, és preveu la mesura de viabilitat financera següent, per la qual la 
Diputació de Barcelona efectuarà bestretes (pagaments a justificar), amb la 
presentació prèvia de l’acceptació per part de l’ens destinatari, d’acord amb els 
barems següents: 
 

Import de l’aportació de la Diputació 
per fons de prestació 

Import de la bestreta  
(pagament a justificar) 

Fins a 2.400€ 1.200 € 
Més de 2.400€ 50% de l’aportació. 
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3.3. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 
destinataris han de justificar les despeses abans de la finalització del termini de 
justificació. Per a la justificació, caldrà que l’ens destinatari presenti el model 
normalitzat de justificació. 

 
3.4. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: amb 

caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total de 
l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última justificació). A 
petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import de la bestreta i 
l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials de l’ajut rebut, 
sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.5. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 

d’estar datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d’execució establert en aquest dictamen, a excepció de les declarades 
plurianuals.  

 
3.6. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% del 

seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 
3.7. Es podran justificar despeses que facin referència als capítols pressupostaris I, 

II i IV. 
 
3.8. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació,  quan l’aportació de la 

Diputació sigui inferior a 5.000€, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 

 
3.9. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts 

no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran durant l’any 
2013 entre tots els destinataris en proporció al percentatge de l’import justificat 
respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat correctament a 
16 de setembre de 2013 i que el volum d’ajuts no acceptats, renúncies 
expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data màxima per 
aprovar el decret de distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre 
de 2013. 

 
4. Tancament i liquidació 

 
4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà 

un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de 
justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que 
de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  
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4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 
esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 
 

5. Règim regulador: 
 

Aquest fons de prestació es regirà pel previst expressament en el present dictamen 
i pel Règim regulador del Catàleg 2013, que en serà supletori. 

 
Quart.- Condicionar l’efectivitat de l’atorgament del present fons a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes a la formalització de l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
Cinquè.- Aprovar els models normalitzats per a l’acceptació i la justificació de les 
presents accions de suport, respectivament. 
 
Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens destinataris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell electrònic de la Diputació de 
Barcelona la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària, el destinatari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de 
tres mesos des de la resolució. 
 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 
25.- Dictamen que proposa l’aprovació de les modificacions sol·licitades per les 
entitats “Asociación de mujeres Itakas” i “Associació CoeducAcció”, en els 
projectes presentats i subvencionats en el marc de la convocatòria 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 d’Igualtat i Ciutadania 
per a l’any 2012.- 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: 
 
En data 26 de juliol d’enguany la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
adoptar l’acord de concedir a les entitats: “Asociación de mujeres Itakas” i  “Associació 
CoeducAcció”, una subvenció per a la realització dels projectes “Dones teixint xarxa: 
Salut psicosocial en dones de centres penitenciaris”, i “Un model d’intervenció per a la 
transversalització de la coeducació a la pràctica educativa”, respectivament. Tot això 
dins el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a favor de entitats 
sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2012. 
 
El punt cinquè de l’esmentat acord fixà com a període d’execució, de les actuacions 
incloses en els projectes, l’any 2012. Així mateix estableix com a termini de justificació 
de les activitats subvencionades, el dia 31 de març de 2013. 
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La base 20 de la convocatòria que regula la concessió dels ajuts, preveu que abans de 
la finalització del termini d’execució es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de 
la beneficiari/ària, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers, si es produeix una alteració en les 
condicions que van determinar la concessió de l’ajut. 
 
Atenent a aquesta base s’han presentat les següents sol·licituds: 
 

Data 
registre 

Nom de 
l’entitat 

Projecte Modificació proposada 

4/12/2012 
Asociación de 
Mujeres Itakas 

Dones teixint xarxa: Salut psicosocial 
en dones de centres penitenciaris. 

Pròrroga de 4 mesos en els 
terminis  d’execució i 
justificació 

13/12/2012 
Associació 
CoeducAcció 

Un model d’intervenció per a la 
transversalització de la coeducació a 
la pràctica educativa 

-Pròrroga de 3 mesos del 
termini execució  
-Modificació del pressupost.  

 
En la sol·licitud de la Asociación de Mujeres Itakas s’al·lega com a causa de la 
necessitat de la pròrroga, la dificultat de coordinació amb el Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. Es reprodueix a continuació el text justificatiu: 
 
“El projecte original plantejava la realització d’activitats de coordinació als mesos de 
juny i juliol i l’execució de les activitats de setembre a desembre de 2012. Tot i que les 
activitats de coordinació amb el departament de Justícia van començar abans, des del 
mes de març, es van estendre fins al mes de novembre, moment en el que va ser 
possible començar la coordinació amb el centre penitenciari de Brians i la creació d’un 
nou cronograma d’execució de les activitats” 
 
L’escrit de sol·licitud s’acompanya d’un escrit de la Direcció General de Recursos i 
Règim Penitenciari del Departament de Justícia de la Generalitat, en que recolza la 
petició presentada per l’entitat, i s’atribueix els problemes de coordinació amb els 
centres penitenciaris, que han estat els responsables del retard en l’inici de les 
accions. El Departament de Justícia manifesta també en el seu escrit, la rellevància i la 
necessitat de l’execució del projecte de referència. 
  
L’entitat adjunta a l’escrit de sol·licitud de pròrroga un nou cronograma de totes les 
accions recollides en el projecte.  
 
L’Associació CoeducAcció basa la seva sol·licitud de pròrroga en el caràcter no 
puntual de l’activitat subvencionada que s’ha de realitzar d’acord amb les necessitats 
dels centres educatius participants. Aquests centres han sol·licitat que tota la càrrega 
de treball no se centri en el primer trimestre del curs 2012-2013, que era quan estava 
previst implementar el projecte. És per aquesta raó que se sol·licita la pròrroga.  
 
D’altra banda l’associació CoeducAcció notifica la necessitat d’adaptar el pressupost 
de manera proporcional a la subvenció concedida, ja que el pressupost original 
comptava amb que l’import de l’ajut fos substancialment superior. 
 
Dels escrits presentats per les dues entitats i la documentació que els acompanyen, es 
desprèn que les modificacions proposades no perjudiquen a tercers i que han estat 
conseqüència de causa major, sobrevinguda i inesperada. 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, així com els 
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. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOP núm.13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009. 
 
Vistes les Bases reguladores de la convocatòria en règim de concurrència competitiva 
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 d’Igualtat i Ciutadania per a 
l’any 2012.  
 
Vist el que figura a l’article 57.3 de la LRJAPC quan a l’efectivitat dels actes 
administratius, i el que figura a l’article 67 de la mateixa llei quant a la seva 
convalidació.  
 
Vist l'apartat 3.3. e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la Cap de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat Home-Dona 
proposa a la Vicepresidenta 2ona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones que elevi a la Junta de govern la proposta d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Convalidar l’aprovació d’una pròrroga de quatre mesos del termini d’execució 
del següent ajut. 
 

CIF Entitat Projecte 
Total 

Subvenció 

G-84514157 Asociación de Mujeres Itakas
DONES TEIXINT XARXA: SALUT PSICOSOCIAL EN 
DONES DE CENTRES PENITENCIARIS 

2.380 

 
Segon.- Convalidar l’aprovació d’una pròrroga de tres mesos del termini d’execució de 
l’ajut següent: 
 

CIF Entitat Projecte 
Total 

Subvenció 

G65436743 Associació CoeducAcció 
Un model d’intervenció per a la transversalització de la 
coeducació a la pràctica educativa 

5.525,21 

 
Tercer.- Aprovar  les pròrrogues dels terminis de justificació dels ajuts a que es fa 
referència als acords primer i segon  per tal d’adaptar-los als nous terminis d’execució. 
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Quart.- Establir els nous terminis en els termes següents: 
 
Asociación de Mujeres Itakas: Dones teixint xarxa: salut psicosocial en dones de 
centres penitenciaris 
 
 -  Termini d’execució: 30 d’abril de 2013 
 -  Termini de justificació: 30 de juliol de 2013 
 
Associació CoeducAcció: Un model d’intervenció per a la transversalització de la 
coeducació a la pràctica educativa 
 
- Termini d’execució: 31 de març de 2013 
- Termini de justificació: 30 de juny de 2013 
 
Cinquè.- Acceptar la modificació del pressupost del projecte “Un model d’intervenció 
per a la transversalització de la coeducació a la pràctica educativa” presentat per 
l’Associació CoeducAcció d’acord amb la diferència entre la subvenció prevista i la 
concedida. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la “Asociación de mujeres Itakas” i a l’Associació 
CoeducAcció, en el termini màxim de deu dies a comptar des de l’aprovació de la 
resolució. 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació de la pròrroga del conveni 
per al 2013, amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(ConGIAC), en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà.- 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: 
 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), així com, la Llei 14/1986 de 25 d’abril, General de 
Sanitat, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària a Catalunya (LOSC), i, 
finalment, la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la Salut (LPS), atorguen 
competències als ens locals en matèria de salut pública per tal de fomentar i protegir la 
salut de la seva població. 
 
És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut del l’article 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis per a la prestació dels serveis que els són 
propis. 
 
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona inclou en el seu catàleg de 
serveis la col·laboració econòmica, assistència i el suport tècnic als municipis de 
menys de 5000 habitants per al control de la qualitat sanitària de l’aigua de consum 
humà. Aquesta col·laboració es tradueix en una tutela integral que inclou la realització, 
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interpretació i, si fos el cas, la comunicació dels possibles riscs als municipis, així com 
les mesures correctores a adoptar. Aquest suport ajuda a desenvolupar una 
competència de caràcter obligatori com és el subministrament d’aigua de consum a la 
població. 
 
L’any 2006 es va establir un Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC), el qual s’ha anat renovant fins a la data 
present, en el pacte CINQUÈ el qual contempla la possibilitat de prorrogar-lo de forma 
anual amb aprovació expressa dels pactes SEGON i TERCER.  
 
Atès que segons l’informe tècnic emès, es proposa la renovació pel 2013 del 
mencionat conveni amb el ConGIAC per tal de continuar col·laborant en l’àmbit del 
control sanitari de les aigües de consum humà conforme a les especificacions que tot 
seguit es detallaran en aquesta proposta. 
 
Atès que aquest informe tècnic es basa en el següent: 
 
- La col·laboració de la Diputació de Barcelona per al control de la qualitat sanitària 

de l’aigua, es tradueix en un tutelatge econòmic i tècnic integral d’una competència 
obligatòria dels municipis, en el qual s’inclou a més, la realització, interpretació, i si 
fos el cas, la comunicació dels riscs als municipis, d’aquelles analítiques que 
conforme a la pròpia normativa sectorial1, s’estableixen com a obligatòries en quant 
al nombre i tipologia de paràmetres microbiològics a analitzar per part dels 
municipis que porten a terme la seva pròpia gestió del cicle integral de l’aigua. 

 
- El resultat d’aquesta col·laboració ha estat avaluada molt positivament tant pel que 

fa a la qualitat tècnica de les analítiques, com pel que fa al temps de resposta i al 
coneixement del territori que tenen els tècnics que han participat en aquesta tasca. 
Fruit de tot això ha estat la consolidació d’aquest programa de suport per a 
municipis de menys de 5.000 habitants en l’àmbit d’aigües de consum humà.  

 
Això significa que aquest conveni no respon únicament a la realització de les 
analítiques, sinó que comportaria un valor afegit a la nostra actuació com seria la 
recollida in situ de cada mostra i per a cada municipi, i el seu transport fins aquell 
laboratori que, per raons de coordinació, rapidesa, eficàcia en la pressa de decisions 
davant situacions de risc i emergència que es pugui donar, les màximes garanties de 
compliment amb la normativa i de seguretat per als ciutadans. La distribució en el 
territori dels laboratoris dels municipis que participen del ConGIAC és un element clau, 
ja que permet disminuir els costos de la recollida i trasllat de les mostres. Aquesta 
proximitat als municipis tutelats per la Diputació permet, també, una resposta molt 
ràpida quan es detecta un risc per a la salut per una possible contaminació de les 
aigües, situació davant la qual, segons la normativa sectorial, s’han de prendre 
mesures amb caràcter d’urgència, entre elles la presa i anàlisi d’una mostra de 
confirmació en les 24 hores següents. 
 

                                                      
1 Reial Decret estatal 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així 
com la capacitat legal suficient per a continuar col·laborant mitjançant la renovació del 
present Conveni. 
 
Atès que hi crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària corresponent del vigent 
pressupost del Servei de Salut Pública per al 2013 per tal de fer efectiu el pagament 
de la despesa prevista. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
Vistos els articles 57.3 i 67 de la Llei 30/1992.  
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i d'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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat de Salut Pública i Consum eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Convalidar amb efectes 1 de gener de 2013, la pròrroga del Conveni de data 
8 de setembre de 2006, signat amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (NIF. P-0800158H), que ha estat renovat i actualitzat anualment, en l’àmbit 
del control sanitari de les aigües de consum humà. 
 
Segon.- Actualitzar en el sentit que s'ha exposat els pactes de l’esmentat conveni, que 
per a l'any 2013, quedaran com segueix: 
 

“SEGON: El ConGIAC es compromet a: 
 

 Control analític de l’aigua: el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (ConGIAC), a través dels seus laboratoris, realitzarà la recollida i el 
transport fins als laboratoris, així com les anàlisis de mostres d’aigües de 
municipis de la província de Barcelona que tinguin establert acord de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria d’aigües de consum 
humà. 
 
L’assignació dels municipis així com el pla anual de mostreig s’elaborarà 
conjuntament entre el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(ConGIAC) i el Servei de Salut Pública. 
 

 Els punts bàsics de treball, el protocol de gestió de les mostres, paràmetres a 
analitzar, el procediment de comunicació de resultats i els preus de cada tipus 
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d’anàlisis i de recollida i transport de mostres, s’especifiquen a l’Annex que 
s’adjunta per a la seva aprovació en la present proposta. 

 
 Les activitats a realitzar estan sotmeses a variacions en funció de possibles 

canvis en la normativa en vigor. En aquest cas s’hauran de revisar els criteris 
de col·laboració mantenint en el possible el marc establert al conveni actual. 

 
 Ambdues institucions designaran un tècnic propi, els quals es reuniran sempre 

que sigui necessari, per tal de fer un seguiment de les activitats dels programes 
pactats en aquest conveni. 
 

TERCER: La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

 Col·laborar, si s’escau, tècnicament en el projecte i activitats que s’acordin en el 
desenvolupament del present conveni. 

 
 Abonar a la ConGIAC els costos de les activats detallades en el pacte SEGON 

d’aquest conveni, que per al 2013 suposa una quantitat estimativa de 150.000€ 
IVA inclòs imputats a l’aplicació pressupostària G/60401/313A0/25090 del 
pressupost de l’exercici 2013 de la Corporació, pel concepte de recollida, 
transport i anàlisi de les mostres d’aigües de consum. 

 
 Si al llarg de la vigència del conveni es manifesta la necessitat d’ampliar les 

actuacions, cal poder ampliar aquest import. 
 
 Els preus màxims conveniats de les anàlisis de cada tipus de mostra i del 

Servei de Recollida de mostres seran els següents: 
 

- Els preus conveniats per anàlisi, sense incloure l’IVA: 
ACN-ETAPDC:   56,39 €  
ACP-ETAPDC, ACP-AXDD 970,57 € 
ACI, ACN-AXDD:   37,62 € 
ACI-M  151,54 € 
 

- Servei de Recollida de mostres. Preus conveniats 
per a la recollida de mostra, sense incloure l’IVA: 
Preu per quilòmetre:                 0,26 € 
Preu per hora i home:              16,06 € 
Despeses varies per mostra:    0,92 € 

 
 Preus de paràmetres individuals que s’han d’analitzar d’acord amb la normativa 

vigent 
S’aplicaran els preus d’acord amb els preus aprovats per ConGIAC 

 
 Les activitats pactades seran executades des de l’1 de gener fins al  31 de 

desembre de 2013, no obstant, els efectes del conveni s’estendran fins a la 
seva total justificació que com a màxim serà en data 31 de març de 2014. 
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 Per al cobrament en concepte de les anàlisis d’aigües realitzades, el Consorci 
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC haurà de presentar 
factures trimestrals de les activitats de recollida, transport i anàlisis realitzades 
pel laboratori, amb una relació de les mostres analitzades on consti com a 
mínim el número de mostra segons criteris de codificació del Servei de Salut 
Pública, la data de recollida, el lloc, el municipi, el tipus d’anàlisi (ACI, ACN-
ETAPDC, ACN-AXDD, ACP-ETAPDC, ACP-AXDD, ACI-M anàlisi de 
confirmació, i altres paràmetres necessaris d’acord amb la normativa vigent) i el 
preu. 

 
Les factures trimestrals s’hauran de presentar en el termini de 2 mesos a partir 
de l’acabament de cada trimestre natural excepte la factura del darrer trimestre 
de l’any, que es podrà presentar no més tard del 31 de març de 2014, data en 
què finalitzen els efectes de la vigència d’aquest conveni”. 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa estimativa de cent cinquanta mil 
(150.000)€, IVA inclòs, a que ascendeixen totes les activitats previstes i que aniran 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60401/313A0/25090 del pressupost de 
l’exercici 2013 del Servei de Salut Pública.  
 
Quart.- Notificar els presents acords al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (ConGIAC)  per al seu coneixement i efectes. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27.- Dictamen que proposa  l’aprovació de la  resolució del recurs  econòmic 
consistent en fons de prestació de suport ”Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc de la 
convocatòria 2013 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals, amb una 
aportació econòmica de la Diputació per l’any 2013 de  cent noranta-sis mil vint-
i-cinc (196.025) €.- 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
D’acord amb la clàusula 12.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per 
concessió directa. 
 
Atès que a la Junta de Govern que es celebrarà el 21 de març de 2013, s’elevarà per a 
la seva aprovació el present dictamen així com el dictamen que proposa l’aprovació 
del Catàleg de concertació de l’any 2013, del seu Règim regulador i de la convocatòria 
per a la concessió de recursos. 
 
Vist que en el Catàleg de concertació 2013 es preveu el recurs econòmic consistent en 
el fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants” 
 
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis de la 
província de Barcelona amb població fins a 5.000 habitants.  
 
Vist el càlcul efectuat en base a un coeficient corrector calculat per cada municipi, i 
que és proporcional al nombre d’habitants i a una funció que afavoreix d’una forma 
progressiva els municipis més petits, rebent més import per habitant que els municipis 
més grans. El resultat d’aquest coeficient corrector es torna a multiplicar pel nombre 
d’habitants, donant-nos una puntuació, el qual permet calcular el resultat de la 
quantitat assignada a cada municipi. Tanmateix tots els municipis rebran la quantitat 
mínima de 500 €, en els cas que els càlculs efectuats li assignessin una quantitat 
inferior. 
 
Vist els epígrafs 12.2.c) i 12.4.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 
2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 
2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la  
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva 
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el fons de prestació de ”Desenvolupament de polítiques educatives 
en municipis de menys de 5.000 habitants”, d’acord els següents criteris de distribució:  
càlcul efectuat en base a un coeficient corrector calculat per cada municipi, i que és 
proporcional al nombre d’habitants i a una funció que afavoreix d’una forma 
progressiva els municipis més petits, rebent més import per habitant que els municipis 
més grans. El resultat d’aquest coeficient corrector es torna a multiplicar pel nombre 
d’habitants, donant-nos una puntuació, el qual permet calcular el resultat de la 
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quantitat assignada a cada municipi. Tanmateix tots els municipis rebran la quantitat 
mínima de 500 €, en els cas que els càlculs efectuats li assignessin una quantitat 
inferior. 
 
Segon.- Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
”Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, segons la següent distribució i quanties, d’acord 
l’establert en l’acord primer 
 

Operació comptable Ajuntament  NIF Ens 
beneficiari  

 Tram 
poblacional Ràtio 

 Aportació 
Diputació   Codi XGL Número Posició

Aguilar de Segarra P0800200H 250         500 € 13/Y/90815 1303000984 1 
Aiguafreda P0801400C 2478 0,72      1.782 € 13/Y/90919 1303000984 2 
Alpens P0800400D 304         500 € 13/Y/90824 1303000984 3 
Argençola P0800800E 245         500 € 13/Y/90814 1303000984 4 
Avià P0801100I 2259 0,74      1.679 € 13/Y/90908 1303000984 5 
Avinyó P0801200G 2328 0,74      1.713 € 13/Y/90910 1303000984 6 
Avinyonet del Penedès P0801300E 1716 0,80      1.379 € 13/Y/90893 1303000984 7 
Bagà P0801600H 2396 0,73      1.744 € 13/Y/90913 1303000984 8 
Balenyà P0801700F 3714 0,58      2.163 € 13/Y/90946 1303000984 9 
Balsareny P0801800D 3492 0,61      2.120 € 13/Y/90939 1303000984 10 
Bellprat P0802100H 91         500 € 13/Y/90785 1303000984 11 
Borredà P0802400B 594 0,93        555 € 13/Y/90849 1303000984 12 
Bruc, El P0802500I 2029 0,77      1.560 € 13/Y/90899 1303000984 13 
Brull, El P0802600G 261         500 € 13/Y/90819 1303000984 14 
Cabanyes, Les P0802700E 947 0,89        844 € 13/Y/90868 1303000984 15 
Cabrera d'Anoia P0802800C 1376 0,84      1.159 € 13/Y/90885 1303000984 16 
Cabrera de Mar P0802900A 4532 0,49      2.232 € 13/Y/90955 1303000984 17 
Calaf P0803100G 3538 0,60      2.130 € 13/Y/90940 1303000984 18 
Calders P0803400A 955 0,89        850 € 13/Y/90869 1303000984 19 
Caldes d'Estrac P0803200E 2773 0,69      1.903 € 13/Y/90926 1303000984 20 
Calldetenes P0822400H 2441 0,72      1.765 € 13/Y/90917 1303000984 21 
Callús P0803700D 1909 0,78      1.493 € 13/Y/90896 1303000984 22 
Calonge de Segarra P0803600F 201         500 € 13/Y/90810 1303000984 23 
Campins P0803800B 496 1,01        500 € 13/Y/90841 1303000984 24 
Cànoves i Samalús P0804100F 2865 0,68      1.937 € 13/Y/90927 1303000984 25 
Canyelles P0804200D 4275 0,52      2.226 € 13/Y/90951 1303000984 26 
Capolat P0804400J 90         500 € 13/Y/90784 1303000984 27 
Carme P0804700C 866 0,90        780 € 13/Y/90862 1303000984 28 
Casserres P0804800A 1578 0,82      1.293 € 13/Y/90891 1303000984 29 
Castell de l'Areny P0805600D 73         500 € 13/Y/90782 1303000984 30 
Castellar de n'Hug P0805100E 175         500 € 13/Y/90803 1303000984 31 
Castellar del Riu P0804900I 174         500 € 13/Y/90802 1303000984 32 
Castellbell i el Vilar P0805200C 3641 0,59      2.150 € 13/Y/90944 1303000984 33 
Castellcir P0805400I 668 0,93        618 € 13/Y/90855 1303000984 34 
Castellet i la Gornal P0805700B 2252 0,74 1.676 € 13/Y/90906 1303000984 35 
Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 184 
 

500 € 13/Y/90807 1303000984 36 

Castellfollit del Boix P0805800J 416         500 € 13/Y/90837 1303000984 37 
Castellgalí P0806000F 2001 0,77      1.545 € 13/Y/90898 1303000984 38 
Castellnou de Bages P0806100D 1184 0,86      1.023 € 13/Y/90877 1303000984 39 
Castellolí P0806200B 563 0,94        528 € 13/Y/90847 1303000984 40 
Castellterçol P0806300J 2407 0,73      1.750 € 13/Y/90915 1303000984 41 
Castellví de la Marca P0806400H 1650 0,81      1.338 € 13/Y/90892 1303000984 42 
Castellví de Rosanes P0806500E 1757 0,80      1.404 € 13/Y/90895 1303000984 43 
Cercs P0826800E 1306 0,85      1.110 € 13/Y/90882 1303000984 44 
Collbató P0806800I 4287 0,52      2.227 € 13/Y/90953 1303000984 45 
Collsuspina P0806900G 347         500 € 13/Y/90832 1303000984 46 
Copons P0807000E 324         500 € 13/Y/90830 1303000984 47 
Espunyola, L' P0807700J 255         500 € 13/Y/90816 1303000984 48 
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Operació comptable Ajuntament  NIF Ens 
beneficiari  

 Tram 
poblacional Ràtio 

 Aportació 
Diputació   Codi XGL Número Posició

Estany, L' P0807800H 398         500 € 13/Y/90835 1303000984 49 
Figaró-Montmany P0813300A 1103 0,87        963 € 13/Y/90874 1303000984 50 
Fígols P0807900F 46         500 € 13/Y/90780 1303000984 51 
Fogars de la Selva P0808100B 1529 0,82      1.261 € 13/Y/90890 1303000984 52 
Fogars de Montclús P0808000D 442 1,13        500 € 13/Y/90838 1303000984 53 
Folgueroles P0808200J 2230 0,75      1.665 € 13/Y/90905 1303000984 54 
Fonollosa P0808300H 1438 0,84      1.201 € 13/Y/90889 1303000984 55 
Font-rubí P0808400F 1437 0,84      1.200 € 13/Y/90888 1303000984 56 
Gaià P0808900E 167         500 € 13/Y/90799 1303000984 57 
Gallifa P0808600A 200         500 € 13/Y/90809 1303000984 58 
Gisclareny P0809200I 31         500 € 13/Y/90779 1303000984 59 
Granada, La P0809300G 2047 0,77      1.570 € 13/Y/90901 1303000984 60 
Granera P0809400E 83         500 € 13/Y/90783 1303000984 61 
Gualba P0809600J 1359 0,84      1.147 € 13/Y/90884 1303000984 62 
Guardiola de Berguedà P0809800F 998 0,89        884 € 13/Y/90871 1303000984 63 
Gurb P0809900D 2580 0,71      1.826 € 13/Y/90923 1303000984 64 
Hostalets de Pierola, Els P0816100B 2897 0,67      1.949 € 13/Y/90928 1303000984 65 
Jorba P0810200F 826 0,91        748 € 13/Y/90860 1303000984 66 
Llacuna, La P0810300D 928 0,89        829 € 13/Y/90867 1303000984 67 
Lluçà P0810800C 259         500 € 13/Y/90818 1303000984 68 
Malla P0811000I 269         500 € 13/Y/90820 1303000984 69 
Marganell P0824200J 308         500 € 13/Y/90826 1303000984 70 
Martorelles P0811400A 4927 0,46      2.265 € 13/Y/90956 1303000984 71 
Masies de Roda, Les P0811500H 760 0,91        694 € 13/Y/90859 1303000984 72 
Masies de Voltregà, Les P0811600F 3144 0,65      2.029 € 13/Y/90934 1303000984 73 
Mediona P0812100F 2348 0,73      1.722 € 13/Y/90911 1303000984 74 
Monistrol de Calders P0812700C 700 0,92        645 € 13/Y/90856 1303000984 75 
Monistrol de Montserrat P0812600E 2993 0,66      1.981 € 13/Y/90929 1303000984 76 
Montclar P0812900I 115         500 € 13/Y/90790 1303000984 77 
Montesquiu P0813000G 921 0,89        824 € 13/Y/90866 1303000984 78 
Montmajor P0813100E 473 1,06        500 € 13/Y/90839 1303000984 79 
Montmaneu P0813200C 187         500 € 13/Y/90808 1303000984 80 
Montseny, el P0813600D 303         500 € 13/Y/90823 1303000984 81 
Muntanyola P0812800A 600 0,93        560 € 13/Y/90850 1303000984 82 
Mura P0813800J 227         500 € 13/Y/90812 1303000984 83 
Nou de Berguedà, La P0814100D 153         500 € 13/Y/90794 1303000984 84 
Òdena P0814200B 3580 0,60      2.138 € 13/Y/90941 1303000984 85 
Olèrdola P0814400H 3621 0,59      2.146 € 13/Y/90943 1303000984 86 
Olesa de Bonesvalls P0814500E 1755 0,80      1.403 € 13/Y/90894 1303000984 87 
Olivella P0814700A 3678 0,59      2.157 € 13/Y/90945 1303000984 88 
Olost P0814800I 1188 0,86      1.026 € 13/Y/90878 1303000984 89 
Olvan P0814300J 892 0,90        801 € 13/Y/90864 1303000984 90 
Orís P0814900G 294         500 € 13/Y/90822 1303000984 91 
Oristà P0815000E 566 0,94        531 € 13/Y/90848 1303000984 92 
Orpí P0815100C 160         500 € 13/Y/90797 1303000984 93 
Òrrius P0815200A 651 0,93        604 € 13/Y/90853 1303000984 94 
Pacs del Penedès P0815300I 879 0,90        791 € 13/Y/90863 1303000984 95 
Palma de Cervelló, La P5831301F 3023 0,66      1.991 € 13/Y/90930 1303000984 96 
Papiol, El P0815700J 4014 0,55      2.206 € 13/Y/90950 1303000984 97 
Perafita P0815900F 407         500 € 13/Y/90836 1303000984 98 
Pla del Penedès, El P0816300H 1198 0,86      1.033 € 13/Y/90879 1303000984 99 
Pobla de Claramunt, La P0816400F 2258 0,74      1.679 € 13/Y/90907 1303000984 100 
Pobla de Lillet, La P0816500C 1249 0,86      1.070 € 13/Y/90881 1303000984 101 
Pont de Vilomara i 
Rocafort, El 

P0818100J 3775 0,58 2.174 € 13/Y/90947 1303000984 102 

Pontons P0816700I 531 0,94        500 € 13/Y/90842 1303000984 179 
Prats de Lluçanès, els P0817000C 2659 0,70      1.859 € 13/Y/90925 1303000984 103 
Prats de Rei, Els P0816900E 534 0,94        500 € 13/Y/90843 1303000984 104 
Puigdàlber P0817300G 535 0,93        500 € 13/Y/90844 1303000984 105 
Puig-reig P0817400E 4301 0,52      2.227 € 13/Y/90954 1303000984 106 
Pujalt P0817500B 205         500 € 13/Y/90811 1303000984 107 
Quar, La P0817600J 62         500 € 13/Y/90781 1303000984 108 
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Operació comptable Ajuntament  NIF Ens 
beneficiari  

 Tram 
poblacional Ràtio 

 Aportació 
Diputació   Codi XGL Número Posició

Rajadell P0817700H 543 0,94        511 € 13/Y/90845 1303000984 109 
Rellinars P0817800F 735 0,92        674 € 13/Y/90858 1303000984 110 
Rubió P0818400D 227         500 € 13/Y/90813 1303000984 111 
Rupit i Pruit P0818500A 307         500 € 13/Y/90825 1303000984 112 
Sagàs P0818700G 144         500 € 13/Y/90793 1303000984 113 
Saldes P0818900C 313         500 € 13/Y/90828 1303000984 114 
Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 97         500 € 13/Y/90788 1303000984 115 
Sant Bartomeu del Grau P0819800D 908 0,90        814 € 13/Y/90865 1303000984 116 
Sant Boi de Lluçanès P0820000H 545 0,94        513 € 13/Y/90846 1303000984 117 
Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 3337 0,62      2.083 € 13/Y/90936 1303000984 118 
Sant Climent de 
Llobregat P0820300B 

3900 0,56      2.192 € 13/Y/90949 1303000984 119 

Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 

986 0,89        874 € 13/Y/90870 1303000984 120 

Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E 

2555 0,71      1.815 € 13/Y/90922 1303000984 121 

Sant Feliu Sasserra P0821100E 660 0,93        611 € 13/Y/90854 1303000984 122 
Sant Hipòlit de 
Voltregà P0821400I 

3585 0,60      2.139 € 13/Y/90942 1303000984 123 

Sant Iscle de Vallalta P0819200G 1322 0,85      1.121 € 13/Y/90883 1303000984 124 
Sant Jaume de 
Frontanyà P0821500F 

28         500 € 13/Y/90778 1303000984 125 

Sant Julià de 
Cerdanyola P0831100C 

257 
 

       500 € 13/Y/90817 1303000984 126 

Sant Julià de Vilatorta P0821800J 3024 0,66      1.992 € 13/Y/90931 1303000984 127 
Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 2528 0,71      1.804 € 13/Y/90921 1303000984 128 
Sant Llorenç Savall P0822100D 2417 0,73      1.754 € 13/Y/90916 1303000984 129 
Sant Martí d'Albars P0822300J 106         500 € 13/Y/90789 1303000984 130 
Sant Martí de 
Centelles P0822200B 1098 0,87        959 € 13/Y/90873 1303000984 131 
Sant Martí de Tous P0822600C 1173 0,87      1.015 € 13/Y/90876 1303000984 132 
Sant Martí Sarroca P0822700A 3200 0,64      2.045 € 13/Y/90935 1303000984 133 
Sant Martí Sesgueioles P0822800I 373         500 € 13/Y/90833 1303000984 134 
Sant Mateu de Bages P0822900G 643 0,93        597 € 13/Y/90851 1303000984 135 
Sant Pere de 
Riudebitlles P0823200A 2372 0,73      1.733 € 13/Y/90912 1303000984 136 
Sant Pere de Torelló P0823300I 2469 0,72      1.778 € 13/Y/90918 1303000984 137 
Sant Pere de Vilamajor P0823400G 4276 0,52      2.226 € 13/Y/90952 1303000984 138 
Sant Pere Sallavinera P0818800E 163         500 € 13/Y/90798 1303000984 139 
Sant Quintí de 
Mediona P0823600B 2146 0,76      1.622 € 13/Y/90902 1303000984 140 
Sant Quirze de Besora P0823700J 2187 0,75      1.643 € 13/Y/90903 1303000984 141 
Sant Quirze Safaja P0823900F 648 0,93        601 € 13/Y/90852 1303000984 142 
Sant Sadurní 
d'Osormort P0824100B 93         500 € 13/Y/90787 1303000984 143 
Sant Salvador de 
Guardiola P0809700H 3139 0,65      2.028 € 13/Y/90933 1303000984 144 
Sant Vicenç de Torelló P0826500A 2029 0,77      1.560 € 13/Y/90900 1303000984 145 
Santa Cecília de 
Voltregà P0824300H 178         500 € 13/Y/90804 1303000984 146 
Santa Eugènia de 
Berga P0824600A 2269 0,74      1.684 € 13/Y/90909 1303000984 147 
Santa Eulàlia de 
Riuprimer P0824700I 1199 0,86      1.034 € 13/Y/90880 1303000984 148 
Santa Fe del Penedès P0824900E 384         500 € 13/Y/90834 1303000984 149 
Santa Maria de Besora P0825300G 157         500 € 13/Y/90795 1303000984 150 
Santa Maria de Corcó P0825400E 2193 0,75      1.646 € 13/Y/90904 1303000984 151 
Santa Maria de 
Martorelles P0825600J 865 0,90        779 € 13/Y/90861 1303000984 152 
Santa Maria de Merlès P0825500B 173         500 € 13/Y/90801 1303000984 153 
Santa Maria de 
Miralles P0825700H 132         500 € 13/Y/90791 1303000984 154 
Santa Maria d'Oló P0825800F 1048 0,88        922 € 13/Y/90872 1303000984 155 
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Operació comptable Ajuntament  NIF Ens 
beneficiari  

 Tram 
poblacional Ràtio 

 Aportació 
Diputació   Codi XGL Número Posició

Santa Susanna P0826100J 3338 0,62      2.083 € 13/Y/90937 1303000984 156 
Seva P0826900C 3436 0,61      2.107 € 13/Y/90938 1303000984 157 
Sobremunt P0827100I 92         500 € 13/Y/90786 1303000984 158 
Sora P0827200G 180         500 € 13/Y/90806 1303000984 159 
Subirats P0827300E 3076 0,65      2.008 € 13/Y/90932 1303000984 160 
Tagamanent P0827600H 322         500 € 13/Y/90829 1303000984 161 
Talamanca P0827700F 157         500 € 13/Y/90796 1303000984 162 
Tavèrnoles P0827500J 312         500 € 13/Y/90827 1303000984 163 
Tavertet P0828000J 137         500 € 13/Y/90792 1303000984 164 
Torre de Claramunt, La P0828600G 3863 0,57      2.187 € 13/Y/90948 1303000984 165 

Torrelavit P0828700E 1392 0,84      1.170 € 13/Y/90886 1303000984 
 

166 
Torrelles de Foix P0828800C 2406 0,73      1.749 € 13/Y/90914 1303000984 167 
Ullastrell P0829000I 1981 0,77      1.534 € 13/Y/90897 1303000984 168 
Vallbona d'Anoia P0829200E 1432 0,84      1.197 € 13/Y/90887 1303000984 169 
Vallcebre P0829300C 274         500 € 13/Y/90821 1303000984 170 
Vallgorguina P0829500H 2640 0,70      1.851 € 13/Y/90924 1303000984 171 
Vallromanes P0829700D 2480 0,72      1.783 € 13/Y/90920 1303000984 172 
Veciana P0829800B 169         500 € 13/Y/90800 1303000984 173 
Vilada P0830000F 486 1,03        500 € 13/Y/90840 1303000984 174 
Vilalba Sasserra P0830700A 703 0,92        647 € 13/Y/90857 1303000984 175 
Vilanova de Sau P0830400H 328         500 € 13/Y/90831 1303000984 176 
Vilobí del Penedès P0830500E 1106 0,87        965 € 13/Y/90875 1303000984 177 
Viver i Serrateix P0830900G      178         500 € 13/Y/90805 1303000984 178 

 
Tercer.- Aplicar la despesa total de cent noranta-sis mil vint-i-cinc  (196.025) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40300.323A0.46283  del pressupost 2013 de la 
Gerència de Serveis d’Educació. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació dels presents recursos s’ajustaran a les 
següents condicions: 
 
1. Acceptació 

 
1.1. Per raons d’agilitat i millora en la tramitació, perquè la concessió sigui 

efectiva, és necessari que els beneficiaris, com a molt tard el 15 de juliol de 
2013, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut i de tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució, a través del model normalitzat. 
Aquesta acceptació pot ser parcial o per a la totalitat de l’ajut. 

 
1.2. Si transcorregut el termini anterior, l’ens beneficiari no ha presentat 

l’acceptació de l’ajut, s’entén que hi ha renunciat. 
 
2. Execució 

 
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013. 

 
3. Justificació 

 
3.1. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 

d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
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de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert, a excepció de les declarades plurianuals. 

 
3.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
 
3.3. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar 

serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es 
pagaran de la forma següent: 
a)  Import de l’aportació de la Diputació, fins a 1.000 €: es pagarà l’import 

íntegre de l’aportació contra presentació de l’acceptació;  
b)  Import de l’aportació de la Diputació, superior a 1.000 €: es pagarà 

l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de l’acceptació. 
En el cas en què el resultat d’aplicar aquest % a l’aportació de la Diputació 
sigui inferior a 1.000 €, es pagarà aquest import. 

 
3.4. En el supòsit que el saldo a abonar en el segon pagament fons inferior a 

100€, s’avançarà  la totalitat de la quantia. 
 
3.5. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 

beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del termini 
de justificació. 

 
3.6. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: 

a)  Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import 
total de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última 
justificació). 

b)  A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 
bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.7. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari presenti 

el model normalitzat, el qual haurà d’anar acompanyat del mòdul d’informació 
complementària normalitzat.  

 
3.8. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la 

Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.  

 
3.9. Es podran justificar despeses indirectes fins al 10% de les despeses directes 

imputades. 
 
3.10. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 

del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 
3.11. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 

materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens 
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beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original. 

 
3.12. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 
2013 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import 
justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat no 
més tard del 16 de setembre de 2013 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i reduccions superi el 5% del fons. La data màxima per 
aprovar el decret de distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre 
de 2013. 

 
4. Tancament i liquidació 

 
4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà 

un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de 
justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que 
de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  

 
4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 
4.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
5. Règim regulador: 

 
Aquest fons de prestació es regirà pel previst expressament en el present dictamen i 
pel Règim regulador del Catàleg 2013, el qual en serà supletori. 
 
Cinquè.- Aprovar els models normalitzats per a l’acceptació i la justificació dels 
presents recursos, respectivament, i el mòdul d’informació complementària normalitzat. 
(Annex 1). 
 
Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
28.- Dictamen  que proposa l’aprovació de  la resolució del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació de  "Suport al servei de menjador de les escoles 
bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2013 del Pla de concertació 
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Xarxa Governs Locals, amb una aportació econòmica de la Diputació per l’any 
2013 de set-cents cinquanta mil (750.000) €.- 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
D’acord amb la clàusula 12.3.b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per 
concessió directa. 
 
Atès que a la Junta de Govern que es celebrarà el 21 de març de 2013, s’elevarà per a 
la seva aprovació el present dictamen així com el dictamen que proposa l’aprovació 
del Catàleg de concertació de l’any 2013, del seu Règim regulador i de la convocatòria 
per a la concessió de recursos. 
 
Vist que en el Catàleg de concertació 2013, es preveu el recurs econòmic, consistent 
en el fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals” 
 
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de fins a 300.000 
habitants que siguin titulars d’escoles bressol municipals.  
 
VIST que les ràtios establertes són les següents: un 60% de l’assignació correspon al 
nombre de places d’escola bressol municipal, un 20% es reparteix en funció de la 
població total del municipi i el 20% final es distribueix d’acord a la taxa d’atur registrada 
al municipi. 
 
Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 
2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 
2013. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la 
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva 
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles 
bressol municipals”, d’acord els següents criteris de distribució: 
 

a) 60% de l’assignació en funció del nombre de places d’escola bressol municipal 
 

     432.000€ / 32.842 places = 13,1538€/plaça 
 

b) 20% de l’assignació en funció del tram de població: 
 de 0 a 500   991,54 € 
 de 501 a 1000   825,18 € 
 de 1001 a 2500  763,20 € 
 de 2501 a 5000  663,27 € 
 de 5001 a 20000  521,96 € 
 de 20001 a 100000  435,60 € 
 de 100001 a 300000       300 € 

 
c) 20% de l’assignació en funció de la taxa d’atur 
 

TAXA D’ATUR COEF €/ATURAT 
< 10 % 0,1425 
10,01 – 13 % 0,1282 
13,01 – 15 % 0,1899 
15,01 – 17% 0,2 
> 17 % 0,2355 

 
Segon.-  Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
segons la següent distribució i quanties, d’acord l’establert en l’acord primer, tot 
condicionat a l’aprovació del Catàleg de Concertació de l’any 2013, del seu règim 
regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos: 
 

Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF Ens 
beneficiari 

Aportació 
Diputació 

Codi XGL 
Número Posició 

Abrera P0800100J 2.917 € 13/Y/90979 1303000983 1 
Alella P0800300F 1.461 € 13/Y/90980 1303000983 2 
Alpens P0800400D 1.176 € 13/Y/90981 1303000983 3 
Ametlla del Vallès, L' P0800500A 1.671 € 13/Y/90982 1303000983 4 
Arenys de Mar P0800600I 3.587 € 13/Y/90983 1303000983 5 
Arenys de Munt P0800700G 2.403 € 13/Y/90984 1303000983 6 
Argentona P0800900C 2.892 € 13/Y/90985 1303000983 7 
Artés P0801000A 2.304 € 13/Y/90986 1303000983 8 
Avià P0801100I 1.430 € 13/Y/90987 1303000983 9 
Avinyó P0801200G 2.746 € 13/Y/90988 1303000983 10 
Avinyonet del Penedès P0801300E 1.119 € 13/Y/90989 1303000983 11 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF Ens 
beneficiari 

Aportació 
Diputació 

Codi XGL 
Número Posició 

Badalona P0801500J 16.268 € 13/Y/90990 1303000983 12 
Bagà P0801600H 1.472 € 13/Y/90991 1303000983 13 
Balenyà P0801700F 2.289 € 13/Y/90992 1303000983 14 
Balsareny P0801800D 1.942 € 13/Y/90993 1303000983 15 
Barberà del Vallès P0825200I 7.120 € 13/Y/90994 1303000983 16 
Begues P0802000J 2.920 € 13/Y/90995 1303000983 17 
Berga P0802200F 2.399 € 13/Y/90996 1303000983 18 
Bigues i Riells P0802300D 2.858 € 13/Y/90997 1303000983 19 
Bruc, el P0802500I 1.861 € 13/Y/90998 1303000983 20 
Cabanyes, les P0802700E 1.370 € 13/Y/90999 1303000983 21 
Cabrera de Mar P0802900A 2.346 € 13/Y/91000 1303000983 22 
Cabrils P0803000I 2.643 € 13/Y/91001 1303000983 23 
Calaf P0803100G 1.874 € 13/Y/91002 1303000983 24 
Calders P0803400A 1.219 € 13/Y/91003 1303000983 25 
Caldes de Montbui P0803300C 4.359 € 13/Y/91004 1303000983 26 
Caldes d'Estrac P0803200E 1.577 € 13/Y/91005 1303000983 27 
Calella P0803500H 2.845 € 13/Y/91006 1303000983 28 
Calldetenes P0822400H 1.892 € 13/Y/91007 1303000983 29 
Callús P0803700D 1.612 € 13/Y/91008 1303000983 30 
Canet de Mar P0803900J 3.378 € 13/Y/91009 1303000983 31 
Canovelles P0804000H 3.771 € 13/Y/91010 1303000983 32 
Cànoves i Samalús P0804100F 1.790 € 13/Y/91011 1303000983 33 
Canyelles P0804200D 2.357 € 13/Y/91012 1303000983 34 
Capellades P0804300B 1.843 € 13/Y/91013 1303000983 35 
Cardedeu P0804500G 3.587 € 13/Y/91014 1303000983 36 
Cardona P0804600E 1.205 € 13/Y/91015 1303000983 37 
Carme P0804700C 1.232 € 13/Y/91016 1303000983 38 
Casserres P0804800A 1.270 € 13/Y/91017 1303000983 39 
Castellar del Vallès P0805000G 3.404 € 13/Y/91018 1303000983 40 
Castellbell i el Vilar P0805200C 1.366 € 13/Y/91019 1303000983 41 
Castellbisbal P0805300A 2.161 € 13/Y/91020 1303000983 42 
Castellcir P0805400I 1.211 € 13/Y/91021 1303000983 43 
Castelldefels P0805500F 6.598 € 13/Y/91022 1303000983 44 
Castellet i la Gornal P0805700B 1.474 € 13/Y/91023 1303000983 45 
Castellfollit del Boix P0805800J 1.160 € 13/Y/91024 1303000983 46 
Castellgalí P0806000F 1.485 € 13/Y/91025 1303000983 47 
Castellolí P0806200B 1.210 € 13/Y/91026 1303000983 48 
Castellterçol P0806300J 1.224 € 13/Y/91027 1303000983 49 
Castellví de la Marca P0806400H 1.436 € 13/Y/91028 1303000983 50 
Centelles P0806600C 3.891 € 13/Y/91029 1303000983 51 
Cercs P0826800E 1.290 € 13/Y/91030 1303000983 52 
Cerdanyola del Vallès P0826600I 6.206 € 13/Y/91031 1303000983 53 
Cervelló P0806700A 2.186 € 13/Y/91032 1303000983 54 
Collbató P0806800I 2.337 € 13/Y/91033 1303000983 55 
Corbera de Llobregat P0807100C 2.167 € 13/Y/91034 1303000983 56 
Cornellà de Llobregat P0807200A 13.490 € 13/Y/91035 1303000983 57 
Cubelles P0807300I 3.729 € 13/Y/91036 1303000983 58 
Dosrius P0807400G 2.133 € 13/Y/91037 1303000983 59 
Esparreguera P0807500D 2.911 € 13/Y/91038 1303000983 60 
Esplugues de Llobregat P0807600B 6.514 € 13/Y/91039 1303000983 61 
Figaró-Montmany P0813300A 1.445 € 13/Y/91040 1303000983 62 
Fogars de la Selva P0808100B 1.269 € 13/Y/91041 1303000983 63 
Folgueroles P0808200J 2.349 € 13/Y/91042 1303000983 64 
Fonollosa P0808300H 1.434 € 13/Y/91043 1303000983 65 
Font-rubí P0808400F 1.434 € 13/Y/91044 1303000983 66 
Franqueses del Vallès, les P0808500C 5.094 € 13/Y/91045 1303000983 67 
Garriga, la P0808700I 2.636 € 13/Y/91046 1303000983 68 
Gelida P0809000C 3.116 € 13/Y/91047 1303000983 69 
Gironella P0809100A 2.104 € 13/Y/91048 1303000983 70 
Granada, la P0809300G 1.903 € 13/Y/91049 1303000983 71 
Granollers P0809500B 7.360 € 13/Y/91050 1303000983 72 
Gualba P0809600J 1.626 € 13/Y/91051 1303000983 73 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF Ens 
beneficiari 

Aportació 
Diputació 

Codi XGL 
Número Posició 

Guardiola de Berguedà P0809800F 1.225 € 13/Y/91052 1303000983 74 
Gurb P0809900D 2.116 € 13/Y/91053 1303000983 75 
Hospitalet de Llobregat, l' P0810000J 18.972 € 13/Y/91054 1303000983 76 
Hostalets de Pierola, els P0816100B 1.338 € 13/Y/91055 1303000983 77 
Igualada P0810100H 6.405 € 13/Y/91056 1303000983 78 
Jorba P0810200F 1.376 € 13/Y/91057 1303000983 79 
Llacuna, la P0810300D 1.220 € 13/Y/91058 1303000983 80 
Llagosta, la P0810400B 2.697 € 13/Y/91059 1303000983 81 
Lliçà d'Amunt P0810600G 4.298 € 13/Y/91060 1303000983 82 
Lliçà de Vall P0810700E 2.238 € 13/Y/91061 1303000983 83 
Llinars del Vallès P0810500I 2.625 € 13/Y/91062 1303000983 84 
Lluçà P0810800C 1.145 € 13/Y/91063 1303000983 85 
Malgrat de Mar P0810900A 2.779 € 13/Y/91064 1303000983 86 
Manlleu P0811100G 4.767 € 13/Y/91065 1303000983 87 
Manresa P0811200E 7.522 € 13/Y/91066 1303000983 88 
Martorell P0811300C 6.422 € 13/Y/91067 1303000983 89 
Martorelles P0811400A 1.932 € 13/Y/91068 1303000983 90 
Masies de Roda, Les P0811500H 1.325 € 13/Y/91069 1303000983 91 
Masies de Voltregà, les P0811600F 2.175 € 13/Y/91070 1303000983 92 
Masnou, el P0811700D 2.415 € 13/Y/91071 1303000983 93 
Masquefa P0811800B 3.409 € 13/Y/91072 1303000983 94 
Matadepera P0811900J 2.069 € 13/Y/91073 1303000983 95 
Mataró P0812000H 18.926 € 13/Y/91074 1303000983 96 
Mediona P0812100F 1.837 € 13/Y/91075 1303000983 97 
Moià P0813700B 1.702 € 13/Y/91076 1303000983 98 
Molins de Rei P0812200D 3.992 € 13/Y/91077 1303000983 99 
Mollet del Vallès P0812300B 6.796 € 13/Y/91078 1303000983 100 
Monistrol de Calders P0812700C 1.063 € 13/Y/91079 1303000983 101 
Monistrol de Montserrat P0812600E 1.641 € 13/Y/91080 1303000983 102 
Montcada i Reixac P0812400J 5.278 € 13/Y/91081 1303000983 103 
Montesquiu P0813000G 1.035 € 13/Y/91082 1303000983 104 
Montgat P0812500G 1.666 € 13/Y/91083 1303000983 105 
Montmajor P0813100E 1.244 € 13/Y/91084 1303000983 106 
Montmeló P0813400I 2.399 € 13/Y/91085 1303000983 107 
Montornès del Vallès P0813500F 2.461 € 13/Y/91086 1303000983 108 
Montseny P0813600D 1.175 € 13/Y/91087 1303000983 109 
Muntanyola P0812800A 1.007 € 13/Y/91088 1303000983 110 
Navarcles P0813900H 2.182 € 13/Y/91089 1303000983 111 
Navàs P0814000F 1.815 € 13/Y/91090 1303000983 112 
Òdena P0814200B 2.718 € 13/Y/91091 1303000983 113 
Olèrdola P0814400H 2.067 € 13/Y/91092 1303000983 114 
Olesa de Bonesvalls P0814500E 1.380 € 13/Y/91093 1303000983 115 
Olesa de Montserrat P0814600C 4.311 € 13/Y/91094 1303000983 116 
Olost P0814800I 1.075 € 13/Y/91095 1303000983 117 
Olvan P0814300J 1.240 € 13/Y/91096 1303000983 118 
Òrrius P0815200A 1.016 € 13/Y/91097 1303000983 119 
Pacs del Penedès P0815300I 1.226 € 13/Y/91098 1303000983 120 
Palafolls P0815400G 2.704 € 13/Y/91099 1303000983 121 
Palau-solità i Plegamans P0815500D 3.419 € 13/Y/91100 1303000983 122 
Pallejà P0815600B 2.802 € 13/Y/91101 1303000983 123 
Palma de Cervelló, la P5831301F 1.303 € 13/Y/91102 1303000983 124 
Papiol, el P0815700J 1.663 € 13/Y/91103 1303000983 125 
Parets del Vallès P0815800H 5.398 € 13/Y/91104 1303000983 126 
Perafita P0815900F 1.248 € 13/Y/91105 1303000983 127 
Piera P0816000D 2.860 € 13/Y/91106 1303000983 128 
Pineda de Mar P0816200J 5.303 € 13/Y/91107 1303000983 129 
Pla del Penedès, el P0816300H 2.162 € 13/Y/91108 1303000983 130 
Pobla de Claramunt, la P0816400F 1.739 € 13/Y/91109 1303000983 131 
Polinyà P0816600A 3.781 € 13/Y/91110 1303000983 132 
Pont de Vilomara i Rocafort, el P0818100J 2.173 € 13/Y/91111 1303000983 133 
Prat de Llobregat, el P0816800G 10.554 € 13/Y/91112 1303000983 134 
Prats de Lluçanès P0817000C 1.601 € 13/Y/91113 1303000983 135 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF Ens 
beneficiari 

Aportació 
Diputació 

Codi XGL 
Número Posició 

Prats de Rei, els P0816900E 1.007 € 13/Y/91114 1303000983 136 
Premià de Dalt P0823000E 2.748 € 13/Y/91115 1303000983 137 
Premià de Mar P0817100A 2.728 € 13/Y/91116 1303000983 138 
Puigdàlber P0817300G 1.302 € 13/Y/91117 1303000983 139 
Puig-reig P0817400E 2.765 € 13/Y/91118 1303000983 140 
Rellinars P0817800F 1.025 € 13/Y/91119 1303000983 141 
Ripollet P0817900D 3.959 € 13/Y/91120 1303000983 142 
Roca del Vallès, la P0818000B 2.019 € 13/Y/91121 1303000983 143 
Roda de Ter P0818200H 1.980 € 13/Y/91122 1303000983 144 
Rubí P0818300F 9.767 € 13/Y/91123 1303000983 145 
Sabadell P0818600I 25.864 € 13/Y/91124 1303000983 146 
Sant Adrià de Besòs P0819300E 3.445 € 13/Y/91125 1303000983 147 
Sant Andreu de la Barca P0819500J 5.827 € 13/Y/91126 1303000983 148 
Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 3.625 € 13/Y/91127 1303000983 149 
Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 1.252 € 13/Y/91128 1303000983 150 
Sant Bartomeu del Grau P0819800D 1.249 € 13/Y/91129 1303000983 151 
Sant Boi de Llobregat P0819900B 7.898 € 13/Y/91130 1303000983 152 
Sant Boi de Lluçanès P0820000H 1.001 € 13/Y/91131 1303000983 153 
Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 2.224 € 13/Y/91132 1303000983 154 
Sant Celoni P0820100F 2.943 € 13/Y/91133 1303000983 155 
Sant Climent de Llobregat P0820300B 2.374 € 13/Y/91134 1303000983 156 
Sant Cugat del Vallès P0820400J 9.163 € 13/Y/91135 1303000983 157 
Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 1.646 € 13/Y/91136 1303000983 158 
Sant Esteve Sesrovires P0820700C 3.817 € 13/Y/91137 1303000983 159 
Sant Feliu de Codines P0820900I 2.297 € 13/Y/91138 1303000983 160 
Sant Feliu de Llobregat P0821000G 6.944 € 13/Y/91139 1303000983 161 
Sant Feliu Sasserra P0821100E 1.009 € 13/Y/91140 1303000983 162 
Sant Fost de Campsentelles P0820800A 1.312 € 13/Y/91141 1303000983 163 
Sant Fruitós de Bages P0821200C 3.243 € 13/Y/91142 1303000983 164 
Sant Iscle de Vallalta P0819200G 1.454 € 13/Y/91143 1303000983 165 
Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 2.550 € 13/Y/91144 1303000983 166 
Sant Joan Despí P0821600D 7.841 € 13/Y/91145 1303000983 167 
Sant Julià de Vilatorta P0821800J 1.740 € 13/Y/91146 1303000983 168 
Sant Just Desvern P0821900H 2.100 € 13/Y/91147 1303000983 169 
Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 1.578 € 13/Y/91148 1303000983 170 
Sant Martí de Centelles P0822200B 1.444 € 13/Y/91149 1303000983 171 
Sant Martí de Tous P0822600C 1.261 € 13/Y/91150 1303000983 172 
Sant Martí Sarroca P0822700A 1.763 € 13/Y/91151 1303000983 173 
Sant Mateu de Bages P0822900G 1.002 € 13/Y/91152 1303000983 174 
Sant Pere de Ribes P0823100C 6.092 € 13/Y/91153 1303000983 175 
Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 2.021 € 13/Y/91154 1303000983 176 
Sant Pere de Torelló P0823300I 2.027 € 13/Y/91155 1303000983 177 
Sant Pere de Vilamajor P0823400G 1.947 € 13/Y/91156 1303000983 178 
Sant Pol de Mar P0823500D 2.370 € 13/Y/91157 1303000983 179 
Sant Quintí de Mediona P0823600B 1.769 € 13/Y/91158 1303000983 180 
Sant Quirze de Besora P0823700J 1.723 € 13/Y/91159 1303000983 181 
Sant Quirze del Vallès P0823800H 2.663 € 13/Y/91160 1303000983 182 
Sant Quirze Safaja P0823900F 1.003 € 13/Y/91161 1303000983 183 
Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 2.877 € 13/Y/91162 1303000983 184 
Sant Salvador de Guardiola P0809700H 2.177 € 13/Y/91163 1303000983 185 
Sant Vicenç de Castellet P0826200H 2.473 € 13/Y/91164 1303000983 186 
Sant Vicenç de Montalt P0826400D 2.343 € 13/Y/91165 1303000983 187 
Sant Vicenç de Torelló P0826500A 1.373 € 13/Y/91166 1303000983 188 
Sant Vicenç dels Horts P0826300F 3.384 € 13/Y/91167 1303000983 189 
Santa Coloma de Cervelló P0824400F 1.926 € 13/Y/91168 1303000983 190 
Santa Coloma de Gramenet P0824500C 10.941 € 13/Y/91169 1303000983 191 
Santa Eugènia de Berga P0824600A 1.452 € 13/Y/91170 1303000983 192 
Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 1.402 € 13/Y/91171 1303000983 193 
Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 3.362 € 13/Y/91172 1303000983 194 
Santa Fe del Penedès P0824900E 1.246 € 13/Y/91173 1303000983 195 
Santa Margarida de Montbui P0825000C 3.451 € 13/Y/91174 1303000983 196 
Santa Margarida i els Monjos P0825100A 2.460 € 13/Y/91175 1303000983 197 
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Ens beneficiari 

NIF Ens 
beneficiari 

Aportació 
Diputació 

Codi XGL 
Número Posició 

Santa Maria de Corcó P0825400E 1.607 € 13/Y/91176 1303000983 198 
Santa Maria de Palautordera P0825900D 2.466 € 13/Y/91177 1303000983 199 
Santa Maria d'Oló P0825800F 1.254 € 13/Y/91178 1303000983 200 
Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 6.904 € 13/Y/91179 1303000983 201 
Santa Susanna P0826100J 1.508 € 13/Y/91180 1303000983 202 
Santpedor P0819100I 2.492 € 13/Y/91181 1303000983 203 
Sentmenat P0826700G 3.128 € 13/Y/91182 1303000983 204 
Seva P0826900C 1.906 € 13/Y/91183 1303000983 205 
Sitges P0827000A 3.798 € 13/Y/91184 1303000983 206 
Subirats P0827300E 1.659 € 13/Y/91185 1303000983 207 
Súria P0827400C 2.570 € 13/Y/91186 1303000983 208 
Taradell P0827800D 2.587 € 13/Y/91187 1303000983 209 
Teià P0828100H 1.429 € 13/Y/91188 1303000983 210 
Terrassa P0827900B 25.796 € 13/Y/91189 1303000983 211 
Tiana P0828200F 2.281 € 13/Y/91190 1303000983 212 
Tona P0828300D 3.222 € 13/Y/91191 1303000983 213 
Tordera P0828400B 2.388 € 13/Y/91192 1303000983 214 
Torelló P0828500I 3.388 € 13/Y/91193 1303000983 215 
Torre de Claramunt, la P0828600G 2.005 € 13/Y/91194 1303000983 216 
Torrelavit P0828700E 1.258 € 13/Y/91195 1303000983 217 
Torrelles de Foix P0828800C 1.373 € 13/Y/91196 1303000983 218 
Torrelles de Llobregat P0828900A 2.443 € 13/Y/91197 1303000983 219 
Ullastrell P0829000I 1.828 € 13/Y/91198 1303000983 220 
Vacarisses P0829100G 4.018 € 13/Y/91199 1303000983 221 
Vallbona d'Anoia P0829200E 1.087 € 13/Y/91200 1303000983 222 
Vallgorguina P0829500H 1.333 € 13/Y/91201 1303000983 223 
Vallirana P0829600F 4.867 € 13/Y/91202 1303000983 224 
Vallromanes P0829700D 1.994 € 13/Y/91203 1303000983 225 
Vic P0829900J 5.664 € 13/Y/91204 1303000983 226 
Viladecans P0830200B 7.724 € 13/Y/91205 1303000983 227 
Viladecavalls P0830100D 2.098 € 13/Y/91206 1303000983 228 
Vilafranca del Penedès P0830600C 7.837 € 13/Y/91207 1303000983 229 
Vilalba Sasserra P0830700A 1.195 € 13/Y/91208 1303000983 230 
Vilanova del Camí P0830300J 3.215 € 13/Y/91209 1303000983 231 
Vilanova del Vallès P0831000E 3.049 € 13/Y/91210 1303000983 232 
Vilanova i la Geltrú P0830800I 6.341 € 13/Y/91211 1303000983 233 
Vilassar de Dalt P0821300A 2.790 € 13/Y/91212 1303000983 234 
Vilassar de Mar P0821700B 7.404 € 13/Y/91213 1303000983 235 
Vilobí del Penedès P0830500E 1.656 € 13/Y/91214 1303000983 236 

 
Tercer.- Aplicar la despesa total de set-cents cinquanta mil (750.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40300/323A0/46281 del pressupost 2013 de la Gerència 
de Serveis d’Educació. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació dels presents recursos s’ajustaran a les 
condicions següents: 
 
1. Acceptació 

 
1.1. Per raons d’agilitat i millora en la tramitació, perquè la concessió sigui 

efectiva, és necessari que els beneficiaris, com a molt tard el 15 de juliol de 
2013, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut i de tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució, a través del model normalitzat, 
el qual haurà d’anar acompanyat del mòdul d’informació complementària 
normalitzat. Aquesta acceptació pot ser parcial o per a la totalitat de l’ajut. 
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1.2. Si, transcorregut el termini anterior, l’ens beneficiari no ha presentat 
l’acceptació de l’ajut, s’entén que hi ha renunciat. 

 
2. Execució 

 
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013. 
 
3. Justificació 

 
3.1. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran 

d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions 
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert, a excepció de les declarades plurianuals. 

 
3.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
 
3.3. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar 

serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es 
pagaran de la forma següent: 
a)  Import de l’aportació de la Diputació, fins a 1.000 €: es pagarà l’import 

íntegre de l’aportació contra presentació de l’acceptació;  
b)  Import de l’aportació de la Diputació, superior a 1.000 €: es pagarà 

l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de l’acceptació. 
En el cas en què el resultat d’aplicar aquest % a l’aportació de la Diputació 
sigui inferior a 1000 €, es pagarà aquest import. 

 
3.4. En el supòsit que el saldo a abonar en el segon pagament fons inferior a 

100€, s’avançarà  la totalitat de la quantia. 
 
3.5. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 

beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del termini 
de justificació. 

 
3.6. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: 

a)  Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import 
total de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última 
justificació). 

b)  A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 
bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.7. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari presenti 

el model normalitzat,  el qual haurà d’anar acompanyat del mòdul d’informació 
complementària normalitzat.  
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3.8. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la 
Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.  

 
3.9. Són despeses elegibles: 

 
a) factures abonades a tercers en concepte de despeses vinculades 

directament al servei de menjador, que hauran d’estar datades d'acord 
l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i 
es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert, a excepció de les declarades  plurianuals. 

 
b) la transferència econòmica a les famílies d’infants matriculats a les escoles 

bressol municipals en concepte d’ajut al pagament, total o parcial, del 
servei de menjador i les derivades de les exempcions de pagaments 
aplicades a les famílies sota aquest mateix concepte, hauran de ser 
efectuades en el període d’execució comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2013. 

 
c) Es podran justificar despeses indirectes fins al 10% de les despeses 

directes imputades. 
 

3.10. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 
del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 
3.11. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 

materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens 
beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original. 

 
3.12. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 
2013 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import 
justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat no 
més tard del 16 de setembre de 2013 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i reduccions superi el 5% del fons. La data màxima per 
aprovar el decret de distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre 
de 2013. 

 
4. Tancament i liquidació 

 
4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà 

un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de 
justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que 
de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  
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4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 
esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 
4.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
5. Règim regulador: 

 
Aquest fons de prestació es regirà pel previst expressament en el present dictamen i 
pel Règim regulador del Catàleg 2013, el qual en serà supletori. 
 
Cinquè.- Condicionar l’efectivitat de l’atorgament del present fons a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes a la formalització de l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 
Sisè.- Aprovar els models normalitzats per a l’acceptació i la justificació dels presents 
recursos, respectivament, i els mòduls d’informació complementària normalitzats. 
(Annex 1)  
 
Setè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Vuitè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Carme, en resolució de l’expedient núm.  2013/264.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Carme, de data 19/12/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 04/01/2013, pel qual es sol·licita 
autorització de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-2131, al punt quilomètric 
5+200, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Carme (Exp. 
núm. 2013/264). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/01/2013, 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 de pintat de pas de 
vianants. 
 
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. 
 Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament 

senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 
 S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes 

en cas de pluja. 
 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 

especificacions de la norma 8.3-IC.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Ajuntament De Carme, en relació amb l’expedient número 2013/264.  
 
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 Carme, autorització 
de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-2131, al punt quilomètric 5+200, 
ambdós marges, tram  urbà (travessera), al terme municipal de Carme (expedient 
2013/264) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
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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 Carme, amb domicili a efectes 
de notificacions a Carme (08787), Av. Catalunya, 2, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2013/283.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Masquefa, de data 02/01/2013, 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 B-224z, del punt 
quilomètric 18+245 al 18+335, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Masquefa (Exp. núm. 2013/283). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/01/2013, 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 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 complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 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 
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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’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 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Masquefa, en relació amb l’expedient número 2013/283.  
 
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 Masquefa, 
autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera B-224z, del punt 
quilomètric 18+245 al 18+335, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Masquefa (expedient 2013/283), 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 Masquefa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Major, 93, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2013/422.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
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Vist l’escrit de l’Ajuntament de Bigues i Riells, de data 09/01/2013, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 14/01/2013, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de pavimentació del parterre enjardinat, a la carretera BP-
1432, del punt quilomètric 25+120 al 25+505, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Bigues i Riells (Exp. núm. 2013/422). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/01/2013, 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 pavimentació del 
parterre enjardinat. 
 
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: 
 
 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 8.3.I.C. 
Les obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 A les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es 
reposarà amb una capa de rodadura AC 16 surf 50/70 S, amb àrid granític. 

 No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial de l’accés arribin a la 
calçada de la carretera. Així mateix s’haurà de donar continuïtat i desguàs a les 
aigües que puguin arribar des de les voreres i calçada de la carretera.. 

 Es complirà la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques així com el codi d’accessibilitat.  

 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 
terres, materials o per qualsevol altre motiu. 

 La durada màxima de les obres serà de 1 mes.” 
 
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 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.  
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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 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 Bigues i Riells, en relació amb l’expedient número 
2013/422.  
 
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 Bigues i Riells, 
autorització d’obres de pavimentació del parterre enjardinat, a la carretera BP-1432, 
del punt quilomètric 25+120 al 25+505, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
de Bigues i Riells (Exp. núm. 2013/422) 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 Bigues i Riells, amb domicili a 
efectes de notificacions a Bigues i Riells (08415), Av. Prat de la Riba, 167, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2013/483.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 07/01/2013, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 15/01/2013, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de reordenació del trànsit, a la carretera BV-5103, del punt 
quilomètric 2+441 al 2+461, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Cardedeu 
(Exp. núm. 2013/483). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/01/2013, 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 reordenació del 
trànsit. 
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Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 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.  

 Tot l’ abalisament serà homologat i el peticionari el mantindrà en bon estat d’ús en 
tot moment. 

 A les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es 
reposarà amb una capa de rodadura AC 16 surf 50/70 S, amb àrid granític. 

 No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial de l’accés arribin a la 
calçada de la carretera.  

 Es complirà la normativa municipal vigent i la Llei de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques així com el codi d’accessibilitat.  

 Es complirà el planejament vigent. 
 Es retirarà l’autorització en cas de que es demostri un perill potencial pel trànsit o 

vianants.  
 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 

terres, materials o per qualsevol altre motiu.” 
 

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 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.  
 
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 Cardedeu, en relació amb l’expedient número 2013/483.  
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cardedeu, 
autorització d’obres de reordenació del trànsit, a la carretera BV-5103, del punt 
quilomètric 2+441 al 2+461, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Cardedeu 
(Exp. núm. 2013/483) 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 Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Plaça Sant Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Can Toy, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/734.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Can Toy, SL, de data 21/01/2013, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 22/01/2013, pel qual es sol·licita autorització 
d’instal·lació de dos rètols indicatius d'establiment mercantil, a la carretera BV-5011, al 
punt quilomètric 6+140 i al 6+150, marge dret, tram no urbà, als termes municipals de 
Badalona i Montcada i Reixac (Exp. núm. 2013/734). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 06/02/2013, 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 dos 
rètols indicatius d'establiment mercantil. 
 
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

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

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 El rètol es situarà en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. A tal 

efecte s’entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata 
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la 
mateixa finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació. 

 La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 
fora de la cuneta. 

 Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l'accés i els 2 
rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport. 
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 El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, 
sense incloure cap informació addicional. 

 Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. 

 No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

 Els senyals estaran normalitzats i seran tipus fletxa, amb el text de color negre 
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm. 

 Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
informe o expedient; 101,26 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de 
carretera per instal·lació de rètols informatius. 
 
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 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Can Toy, SL, en relació amb l’expedient número 2013/734. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Can Toy, SL, autorització 
d’instal·lació de dos rètols indicatius d'establiment mercantil, a la carretera BV-5011, al 
punt quilomètric 6+140 i al 6+150, marge dret, tram no urbà, als termes municipals de 
Badalona i Montcada i Reixac (Exp. núm. 2013/734), que s’hauran de dur a terme 
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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; 101,26 €, per concessió d'autorització en 
trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Can Toy, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a Montcada i Reixac (08110), Ctra. de Badalona a Montcada i Reixac, 
km. 6, amb indicació dels recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Enagàs SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/455.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Enagás, S.A., de data 03/01/2013, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 14/01/2013, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres d’ampliació d'accés existent, a la carretera BV-5115, del punt quilomètric 
3+577 al 3+584, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (Exp. 
núm. 2013/455). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/02/2013, 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’ampliació d'accés 
existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es demoldrà l’actual tub pasa cunetes existent en aquesta accés i es donarà 

continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera mitjançant 
cuneta trepitxable de mitjacanya de formigò.  

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

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

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

 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Enagás, S.A., en relació amb l’expedient número 2013/455. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Enagás, S.A., autorització d’obres 
d’ampliació d'accés existent, a la carretera BV-5115, del punt quilomètric 3+577 al 
3+584, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (Exp. núm. 
2013/455), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
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executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Enagás, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a Madrid (28005), carrer Paseo de los Olmos, 19,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
O.Ll.C., en resolució de l’expedient núm. 2013/919.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. Oriol Llorens Cladellas, de data 23/01/2013, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 28/01/2013, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de canvi d'accés (gual), a la carretera BV-5103, del punt 
quilomètric 0+492 al 0+497, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Cardedeu (Exp. núm. 2013/919). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 12/02/2013, 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 canvi d'accés (gual). 
 
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: 

 
 Les obres es replantejaran 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. 

 Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
 Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera adjacent. 
 En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 

vigent.  
 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 

terres o per qualsevol altre motiu. 
 Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera. 
 S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no 

podrà ser inferior a la distancia de parada. En cas necessari s’ instal·laran 
elements auxiliars per dotar el gual de la visibilitat suficient, el manteniment 
d’aquests elements anirà a càrrec del peticionari. A més es dissenyarà de forma 
que s’evitin maniobres de vehicles a la calçada de la carretera. 

 Es retirarà la autorització en cas de detectar-se perill per al trànsit tant de vehicles 
com de vianants.” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, 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 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. O.Ll.C., en relació amb l’expedient número 2013/919. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. O.Ll.C., autorització d’obres de 
canvi d'accés (gual), a la carretera BV-5103, del punt quilomètric 0+492 al 0+497, 
marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Cardedeu (Exp. núm. 
2013/919), 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. O.Ll.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
 



 

193/239 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l’aportació per a l’any 2013 
relativa al conveni per a la “Realització de les tasques d’informació de 
l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu” i 
modificació del pacte sisè del conveni al Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, per un import de cent trenta-set mil cinc-cents seixanta-cinc (137.565)€.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona el parc del Castell de 
Montesquiu, espai natural protegit mitjançant el Pla especial urbanístic aprovat el 30 
de juliol de 1986 i modificat el 2 d’abril de 1998, que determina un règim de protecció i 
els objectius de la gestió del Parc. La superfície del parc és de 546,45 ha dels 
municipis de Montesquiu, Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora. El 
parc conté un important patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que n’és l’element 
més destacat. Tots els edificis i la quasi totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al 
llarg dels darrers decennis s’han fet importants inversions encaminades a la seva 
rehabilitació.  
 
Atès que el Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai 
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que 
se’n deriva. En aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a 
l’administració per a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit, 
destacant, com un dels seus objectius específics, la potenciació d’aquelles activitats 
econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent la 
gestió activa i integral dels seus recursos com el millor instrument per a la conservació 
de la diversitat biològica del Parc. 
 
Atès que dins del model de gestió del Parc, es defineix un conjunt d’equipaments 
públics, entre els quals el propi castell de Montesquiu, que acull el Centre de 
Recursos, per a la realització de cursos, seminaris i convencions, i un espai museïtzat, 
amb parament i mobiliari originals i un audiovisual, obert a les visites del públic. El 
castell de Montesquiu, d’altra banda, com a element central del Parc, compleix una 
funció cabdal pel que fa a la informació als visitants i orientació de les visites. 
 
Atès que l’Ajuntament de Montesquiu té una part molt important del seu terme 
municipal dins del Parc del Castell de Montesquiu i forma part dels òrgans de gestió 
del Parc a través de la seva participació en el Consell Coordinador. 
 
Atès que l’Ajuntament de Montesquiu considera el Castell de Montesquiu com un 
equipament cultural del seu municipi d’una gran rellevància i col·labora amb la 
Diputació de Barcelona en la seva gestió mitjançant un conveni que li permet 
contractar el personal necessari per a la prestació dels serveis associats a les visites al 
castell, la utilització del Centre de Recursos i la informació en general als visitants del 
Parc.  
 



 

194/239 

Atès que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura comparteix amb la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona els objectius de protecció dels valors naturals i culturals, així com de 
promoció d’un desenvolupament econòmic i un ús social compatibles amb aquests 
objectius i coincideix amb la Diputació de Barcelona en la voluntat de potenciar el 
Castell de Montesquiu com un element dinamitzador de l’economia local i de l’oferta de 
serveis vinculats al patrimoni cultural. 
 
Atès que, en data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni específic de 
cooperació i col·laboració entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la realització de les tasques 
d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu.  
 
Atès que el conveni esmentat és vigent per a l’any 2013, i que la Diputació de 
Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu 
segueixen interessats en continuar mantenint la col·laboració en la gestió de 
l’equipament públic del Castell de Montesquiu i en l’oferta de serveis adreçats als 
usuaris i visitants del Castell i, per extensió, del conjunt del Parc.  
 
Atès que el conveni contempla, en el seu pacte sisè, relatiu a l’import del conveni, que 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona transferirà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura els 
recursos econòmics necessaris per tal de garantir la prestació dels serveis establerts. 
Per a l’any 2011, i per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, l’import a 
aportar serà de 133.296,18 €, quantitat que es revaloritzarà anualment d’acord amb 
l’IPC durant els primers tres anys de vigència del conveni. 
 
Vista l’evolució pressupostària de la Diputació de Barcelona a causa de la crisi 
econòmica i financera dels últims anys, es fa necessari reconsiderar les condicions 
dels convenis. En aquest sentit, per tal de flexibilitzar les aportacions econòmiques de 
la Corporació, es creu convenient suprimir l’increment de l’IPC de l’any que 
correspongui, i subjectar els possibles increments a les disponibilitats pressupostàries. 
 
Atès que de conformitat amb el pacte setè del conveni, es preveu que el Consorci de 
la Vall del Ges, Orís i Bisaura haurà de justificar la totalitat de les despeses mitjançant 
certificació emesa pel secretari o interventor del Consorci, amb el vist-i-plau del seu 
President. 
 
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
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26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els 
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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 
(publicada al BOPB de 19 de febrer 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 aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2013, de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, relativa al conveni signat el 
17.01.2011, per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i 
centre de recursos del Castell de Montesquiu”. 
 
Segon.- Modificar el pacte sisè, paràgraf segon, del conveni de l’any 2011, relatiu a 
l’import del conveni, en el sentit de suprimir la part que fa referència a l’IPC, quedant 
de la manera següent: “D’una manera específica, l’Àrea d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona transferirà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, els 
recursos econòmics necessaris per tal de garantir la prestació dels serveis esmentats 
en el pacte quart. Per a l’any 2011, i per tal d’assolir els objectius previstos en aquest 
conveni, l’import a aportar serà de 133.296,18 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec del 
pressupost de l’any 2011. Les quantitats futures a aportar per la Diputació de 
Barcelona seran revaloritzables anualment en funció de les seves disponibilitats 
pressupostàries”. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta-set mil cinc-cents seixanta-
cinc (137.565) € a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per tal de 
col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius proposats, 
de l’aplicació pressupostària de l’any 2013: G/50402/173A0/46702. 
 
Quart.- Autoritzar una bestreta del 90%, degut a la manca de recursos econòmics que 
l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè d’aquest 
conveni, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, la qual es farà efectiva 
en el moment de l’aprovació de l’atorgament de l’aportació per a l’any 2013, i  sempre i 
quan l’Ajuntament hagi justificat la totalitat de les despeses realitzades per assolir els 
objectius del conveni per a l’any 2012. 
 
Cinquè- Autoritzar el pagament del 10% restant, quan el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura presenti els justificants de la totalitat de les despeses efectuades, 
mitjançant certificació del secretari o interventor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
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Bisaura, amb el vist i plau del president del Consorci, abans del 31 de gener de l’any 
següent al de l’exercici en curs. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a 
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
37.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2011, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels 
parcs naturals, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, 
per un import de vint-i-cinc mil set-cents vuitanta-set euros amb trenta-vuit 
cèntims (25.787,38) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28  
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, 
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 27 de maig de 2011, va 
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions 
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora 
d’Habitatges, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, la subvenció 
s’havia de justificar abans del 30 de juny de 2012, excepte per a les activitats 
culturals que havien de justificar abans del 31 de desembre de 2011.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, 
l’atorgament de les subvencions  relacionades, les quals no han presentat, a data 
d’avui,  la justificació de les actuacions realitzades: 
 

Nom  Entitat NIF Import 
Antxell SCP J62571856 440,11 € 
Escola de Camp Ramió SCP  J64945702 609,79 € 
Fundació Privada Roger Torné G58642935 2.845,68 € 
Societat de Caçadors de Sitges J58718313 4.729,70 € 
Centre d’Esplai (Bisbat de Girona) R1700002G 800,81 € 
Mercè Guarro Miralles 33891036F 1.313,39 € 
Gonzalo Parra Noguera 35026942N 1.341,53 € 
Ramon Bach Coromina 40600754G 2.345,34 € 
Ramon Masnou Balde 77526681Y 2.853,50 € 
Rosa Maria Sagalés Corrons 36586881E 635 € 
Andrés Sarda Sacristan 37407747H 2.837,86 € 
Jordi Orra Galdeano 77310117X 2.853,50 € 
Adriana Comas Blanch 37863483D 1.245,38 € 
Anna  Maria Sagalés Corrons 36586880K 935,79 € 
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Vist l’apartat  3.3.e.)  de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en 
execució del Decret de la Presidència, núm. 882/13 del registre de resolucions, de 
data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de data 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2011 , per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat 
subvencionada dins la data de termini.  
 

Nom  Entitat NIF Import 
Antxell SCP J62571856 440,11 € 
Escola de Camp Ramió SCP  J64945702 609,79 € 
Fundació Privada Roger Torné G58642935 2.845,68 € 
Societat de Caçadors de Sitges J58718313 4.729,70 € 
Centre d’Esplai (Bisbat de Girona) R1700002G 800,81 € 
Mercè Guarro Miralles 33891036F 1.313,39 € 
Gonzalo Parra Noguera 35026942N 1.341,53 € 
Ramon Bach Coromina 40600754G 2.345,34 € 
Ramon Masnou Balde 77526681Y 2.853,50 € 
Rosa Maria Sagalés Corrons 36586881E 635 € 
Andrés Sarda Sacristan 37407747H 2.837,86 € 
Jordi Orra Galdeano 77310117X 2.853,50 € 
Adriana Comas Blanch 37863483D 1.245,38 € 
Anna  Maria Sagalés Corrons 36586880K 935,79 € 

 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial 
passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als 
efectes escaients.  
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i la convocatòria per 
a l’atorgament dels premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província 
de Barcelona (2013) a les Agrupacions de Defensa Forestal, per un import de 
tretze mil dos-cents (13.200) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona desenvolupa un Programa de 
Prevenció Local d’Incendis Forestals, amb col·laboració amb els Ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les Agrupacions de Defensa Forestal, associacions de dret 
formades per propietaris forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen 
en com a finalitat la defensa de la natura. 
 
Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestals en tres modalitats per premiar: la 
millor organització, l’obra de prevenció millor adaptada al paisatge i al funcionament 
dels sistemes naturals, i per últim, amb caràcter honorífic, als membres de les ADF 
que s’hagin destacat per una llarga trajectòria de lluita i de prevenció dels incendis 
forestals. 
 
Atès que per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals s’ha 
procedit a la redacció de les bases i de la convocatòria que han de regir l’atorgament 
dels premis per a l’any 2013, que estaran dotats amb una quantitat total conjunta de 
tretze mil dos-cents (13.200) €. 
 
Atès que d’acord amb el que disposen els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
les bases per a l’atorgament de tota mena de subvencions i ajuts de caràcter econòmic 
ha de ser sotmeses a informació pública i s’hauran de concedir prèvia convocatòria 
també pública i a proposta d’un òrgan col·legiat, amb la composició que estableixin les 
pròpies bases. 
 
Vist el punt 3.3.b) i e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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 
(publicada al BOPB de 19 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.- Convocar la 17a edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona per tal de reconèixer públicament la tasca voluntària que 
porten a terme les Agrupacions de Defensa Forestal de la província i mantenir viu 
l’esperit necessari per què la prevenció dels incendis forestals responsabilitzi a tots els 
ciutadans, sota tres modalitats: 
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 Premi Palestra d’Organització de la Prevenció, a la millor organització local per 
a la prevenció d’incendis forestals, dotat amb la quantitat de quatre mil vuit-
cents (4.800) €, un accèssit de mil vuit-cents (1.800) €, del pressupost 2013. 

 
 Premi Rossend Montaner de Qualitat de les Obres, a l’obra de prevenció 

d’incendis forestals –tant nova com de manteniment- millor adaptada al 
paisatge i al funcionament dels serveis naturals, dotat amb la quantitat de 
quatre mil vuit-cents (4.800) €, un accèssit de mil vuit-cents (1.800) €, del 
pressupost 2013. 

 
 Premi Joaquim M. de Castellarnau de Reconeixement Públic a Persones, que 

amb les seves iniciatives han contribuït a la prevenció dels incendis forestals, 
dotat amb una estàtua commemorativa. 

 
Segon.- Aprovar les bases especifiques i la convocatòria per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant concurrència competitiva, corresponents a la dissetena edició dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2013, el text íntegre de les quals 
és el següent:  
 

“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DELS  PREMIS, 
MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, CORRESPONENTS A LA DISSETENA 
EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA (2013). 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320135120004853 

 
1. Objecte. 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona inclouen el Premi 
Rossend Montané a la qualitat de les obres de prevenció, el Premi Palestra a qualsevol 
activitat de prevenció o organització de l’extinció, i el Premi Honorífic Joaquim M. de 
Castellarnau de reconeixement públic a persones. 

 
2. Procediment. 
 

El Procediment fixat per la concessió dels premis previstos en aquestes bases, serà el 
procediment de concessió en regim de concurrència competitiva. 

 
3.  Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les ADF de la 
província de Barcelona. 
 
Les ADF guanyadores dels premis Rossend Montané i Palestra dels anys 2011 i 2012 no 
podran presentar-se a la modalitat premiada de l’edició d’enguany.  
  
Per participar en els Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, els candidats hauran de 
presentar tota la documentació requerida al Registre General 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, Edifici Serradell 
Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, carrer Londres, 55, Edifici 
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Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) fins el dia 20 de 
setembre de 2013.  
 
També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Publiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant, “Llei 30/1992”). 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i els 
exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, en un 
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de 
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 

 
3.1. Requisits dels Treballs. 
 
PREMI ROSSEND MONTANÉ, A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ (XVII 
edició). 
 
Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals – tant nova com de manteniment – més 
ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals. 
 
Per participar en aquest premi els candidats han de presentar un reportatge fotogràfic de 
l’obra realitzada en que es pugui apreciar la seva adaptació al paisatge i una breu 
memòria descriptiva en la que s’assenyali les característiques de les obres i s’analitzi la 
seva relació amb l’entorn. 
 
Les obres presentades han d’estar incloses en el Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals, i han d’haver estat realitzades entre l’abril de 2013 i setembre de 2013. 
 
PREMI PALESTRA, A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ O ORGANITZACIÓ DE 
L’EXTINCIÓ (XVI edició). 
 
Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar una breu memòria 
descriptiva sobre les tasques de prevenció –sistemes d’alerta i comunicacions; tasques 
de vigilància; distribució, inventari i manteniment del material; campanyes de divulgació; 
organització de simulacres; etc.- o el model d’organització en l’extinció –mobilització del 
personal; mobilització de material; coordinació interna i amb altres ADF; etc.-. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT 
PÚBLIC A PERSONES (XI edició). 
 
Premi de reconeixement a les persones que amb les seves iniciatives han contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals. 
 
La presentació de nominacions a aquest premi s’ha de fer a traves de les Agrupacions de 
Defensa Forestal o Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Per participar en aquesta modalitat, cal presentar una memòria amb un breu perfil de la 
persona i una explicació de les activitats realitzades. 
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4. Jurat. 
 

El jurat, d’acord amb la qualitat de les obres presentades, podrà atorgar un accèssit per a 
cada un dels premis convocats, en les dues primeres modalitats (Rossend Montané i 
Palestra). 
 
El jurat dels Premis Rossend Montané i Palestra estarà format per set membres: el 
President de la Diputació de Barcelona (que el presidirà i podrà fer us en cas d’empat, del 
vot de qualitat) i sis professionals experts en prevenció i extinció d’incendis forestals. El Cap 
de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona actuarà de secretari, sense dret a vot. El jurat estarà organitzat en dos grups de 
tres ponents per cadascuna de les dues modalitats esmentades. 
 
El jurat del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau estarà format per sis membres: el 
President de la Diputació de Barcelona (que el presidirà podrà fer us, en cas d’empat, del 
vot de qualitat) i cinc professionals experts en prevenció i extinció d’incendis forestals, i la 
gestió forestal. 
 
Els membres del jurat que formin part d’una ADF o siguin representants d’un ajuntament i 
hagin de valorar la candidatura d’una ADF de la mateixa comarca, actuaran en el jurat amb 
veu i sense vot a l’hora de valorar la candidatura en concret.  

 
El Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona actuarà de secretari, sense dret a vot.  
 
Els jurats faran públics els veredictes en el decurs de la Diada de la Prevenció Municipal 
dels Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per determinar durant el mes de 
novembre o desembre de 2013. 

 
5. L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment 

següent: 
 

a) Prèviament a la data assenyalada per fer públics els veredictes, els jurats s’hauran 
reunit per seleccionar els finalistes a les dues primeres modalitats dels Premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals (Rossend Montané i Palestra), i per emetre el 
veredicte del guanyador del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau. 

 
b) En el decurs de la diada de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, el jurat haurà 

d’emetre el veredicte dels Premis Rossend Montané i Palestra. 
 Aquest veredicte es farà públic en la mateixa data, juntament amb el veredicte del 

Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau. 
 
c)  De les sessions dels jurats, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on 

es farà constar expressament els veredictes. 
 
6.  Els jurats es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 

bases, especialment la facultat –si ho consideren justificat- de declarar algun dels 
premis desert. 

 
7.  Els veredictes dels jurats son inapel·lables. 

 
8.  Les memòries s’han de presentar en document únic, en format de paper DIN A-4. El 

format intern de textos, gràfics i fotografies es lliure. S’hauran d’adjuntar les fotografies 
en format digital. S’haurà d’adjuntar el document complet també en format pdf. 
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9. Tot el material enviat per optar als premis es considera cedit a la Diputació de Barcelona i 
no podrà reclamar-se. 

 
10. Import dels Premis. 

 
PREMI ROSSEND MONTANÉ A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ (XVII 
edició) 
 
El Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals –tant nova com de manteniment- mes 
ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals, està dotat amb 4.800 €. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 €. 
 
PREMI PALESTRA A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ O ORGANITZACIÓ DE 
L’EXTINCIÓ (XVII edició) 
 
El Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció, esta dotat amb 
4.800€. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 €. 

 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT PÚBLIC A 
PERSONES (XII edició) 
 
El Premi de reconeixement a les persones, que amb les seves iniciatives han contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals, està dotat amb un trofeu commemoratiu. Aquest premi no 
s’atorga a títol pòstum. 
 
El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària amb posterioritat a 
l’acte de lliurament dels premis.” 

 
Tercer.- Autoritzar la despesa esmentada de tretze mil dos-cents (13.200)€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48100 del present exercici. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases i convocatòria durant el 
període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb 
allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Reglament d’obres d’activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de 1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions aprovada per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i 
publicada al BOPB núm. 13, de data de 15 de gener de 2009.  
 
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat. 
 
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB, i finalitzarà el dia 20 de 
setembre de 2013. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla 
Marc de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, per import de 
vuitanta-cinc mil (85.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data de 25 de març de 2010, aprovà el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens, 
Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant 
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el 
Consorci per la promoció dels municipis del Lluçanès i l‘Associació de Propietaris 
Forestals del Lluçanès per establir les bases per la redacció i gestió d’un Pla Marc de 
restauració i millora forestal de les seves finques forestals dels municipis del Lluçanès. 
 
Atès que l’esmentat conveni va ser formalitzat per totes les parts en data de 5 de maig 
de 2010 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 30 de setembre de 
2010, el Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals del Lluçanès 
 
Atesos els articles segon i setè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2013, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article quart de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article dotzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de vuitanta-cinc mil (85.000) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.  
 
Atès que segons el punt 3r. del Programa Anual 2012 s’establia que durant el mes de 
gener de l’any 2013 es redactaria un informe justificatiu de les unitats de gestió 
finalment executades entre les taules I i II o altres fora de la programació. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 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 el Programa Anual 2013 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de vuitanta-cinc mil (85.000) € a favor de l’Associació de 
Propietaris Forestals del Lluçanès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/172A0/48902 del present exercici.  
  
Tercer.- Pagar i justificar l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat 
Programa Anual. 
 
Quart.- Aprovar l’informe justificatiu de les unitats de gestió finalment executades entre 
les taules I i II o altres fora de la programació del Programa Anual 2012.   
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals del 
Lluçanès. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla 
Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra, per 
import de vuitanta-cinc mil (85.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, va aprovar al Ple de la Corporació en data de 23 
de novembre de 2006, el Pla de Millora i Gestió de la superfície forestal dels municipis 
de Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de 
Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló, Vidrà, redactat en base a un conveni 
marc aprovat en el mateix Ple de la Corporació i signat en data de 28 de desembre de 
2006 entre l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra, la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments esmentats. 
 
Vist que l’article quart de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es 
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats 
per les parts afectades. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2013 ha estat redactat per la 
Comissió de Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser 



 

205/239 

operatius els programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i 
entitats signants de l’esmentat Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona es compromet a finançar el Programa anual segons 
la seva disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i 
que per aquest exercici és de vuitanta-cinc mil  (85.000) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.  
 
Atès que segons el punt 3r. del Programa Anual 2012 s’establia que durant el mes de 
gener de l’any 2013 es redactaria un informe justificatiu de les unitats de gestió 
finalment executades entre les taules I i II o altres fora de la programació. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra, mitjançant 
conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, d’acord l’informe justificatiu que 
s’adjunta. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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 
(publicada al BOPB de 19 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 el Programa Anual 2013 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-
Collsacabra per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
finques forestals del seu àmbit territorial. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de vuitanta-cinc mil (85.000) € a favor de l’Associació de 
Propietaris Forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50002/172A0/48902 del present exercici.  
  
Tercer.- Pagar i justificar l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat 
Programa Anual. 
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Quart.- Aprovar l’informe justificatiu de les unitats de gestió finalment executades entre 
les taules I i II o altres fora de la programació del Programa Anual 2012.   
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de 
Bellmunt-Collsacabra. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla 
Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per import de cent 
quaranta-tres mil tres-cents noranta-dos euros amb vuitanta cèntims 
(143.392,80) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, 
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de 
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2013, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de cent quaranta-tres mil tres-cents noranta-dos  
euros amb vuitanta cèntims (143.392,80) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.  
 
És intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del Programa 
Anual, la contractació de l’enginyer tècnic que dóna suport a l’execució del Pla Marc 
fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la mateixa 
Corporació. Si durant la vigència del conveni la Diputació de Barcelona es fes càrrec 
de la contractació de l’enginyer/a tècnic/a no provocaria una alteració de la 
disponibilitat de l’enginyer amb l’Associació. Les possibles repercussions econòmiques 
d’aquesta contractació es detallaran en l’apartat de formes de pagament del Programa 
Anual. 
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Atès que segons el punt 3r. del Programa Anual 2012 s’establia que durant el mes de 
gener de l’any 2013 es redactaria un informe justificatiu de les unitats de gestió 
finalment executades entre les taules I i II o altres fora de la programació. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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 
(publicada al BOPB de 19 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 el Programa Anual 2013 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de cent quaranta-tres mil tres-cents noranta-dos euros amb 
vuitanta cèntims (143.392,80) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A/48902 del 
present pressupost. 
  
Tercer.- Pagar i justificar l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat 
Programa Anual. 
 
Quart.- Aprovar l’informe justificatiu de les unitats de gestió finalment executades entre 
les taules I i II o altres fora de la programació del Programa Anual 2012.   
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, les ADF, els Ajuntaments i els Consells Comarcals, que 
participen en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2013.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
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Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 263 Ajuntaments, 9 Consells 
Comarcals, 114 ADF i les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any 
el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals. 
 
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en 
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny 
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals. 
 
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, Consells Comarcals, ADF i Federacions d’ADF, els programes 
d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2013. 
 
Atès que en data de 28 de febrer de 2013 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2013 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració 
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona, 
les ADF, els Consells Comarcals, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest 
sistema encaixa amb la normativa aplicable: 
 
-  article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 

6/2006, de 19 de juliol 
-  articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener)  

-  article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març , forestal de Catalunya 
-  articles 25.2,c) i f), 31,  36.1,b)  i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les 

Bases de Règim Local  
-  articles 66.3,c,d,f,) i 144 c) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
-  articles 303 al 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals que 

regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i 
altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la satisfacció dels 
quals tinguin un interès comú, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
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-  articles 108-112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de 2010, de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya 

-  la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de Barcelona; 
 
d’acord amb l’informe justificatiu que s’adjunta. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les ADF, els Ajuntaments, els Consells Comarcals i la Diputació de Barcelona que 
garanteixi la seva participació coordinada en el Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals de l’any 2013 per a: 
 

 Seleccionar el personal que participarà en el Pla. 
 Garantir el seguiment del personal contractat. 

 
Atès que la convergència d’interessos és determinant a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 
Vist el punt 3.4.i.1) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels 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 
(publicada al BOPB de 19 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  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments i les ADF, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI2, 
L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI3, I L'ADF DE NOM ADF, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2013 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 
19 de febrer de 2013, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 
16.05.2012). 
 
AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, (*), representat per l'Alcalde/essa, l'Il·lm./a Sr./a Nom i 
Cognoms. 
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ADF DE NOM ADF , representada pel President/a, Sr./a Nom i Cognoms. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que l'Ajuntament de municipi1, (*), (en endavant els Ajuntaments) tenen atribuïdes les 

competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció 
del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, 
forestal de Catalunya, l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de Règim Local,i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 (*) En el cas de més d’un Ajuntament, detallar-ho. 
 

II. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 
III. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb l’administració 

forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.  
 
VI. Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre 
l'Ajuntament de municipi1, (*) l’ADF de nom ADF (en endavant ADF) i la Diputació de 
Barcelona per al bon funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
de l’any 2013. 
(*) Possibilitat de detallar més Ajuntaments. 
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Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments adopten els compromisos següents:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla d’Informació i 

Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el 
Programa Tècnic. 

 
 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el desenvolupament 

del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a l'efecte, per les quals 
es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals per a l'exercici 2013. 

 
 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 

substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat de:  

 
L'Ajuntament de municipi1 amb una quantitat de xxx,00 € (*) 
 
Tercer.- Compromisos de l’ADF 
 
L’ADF de nom ADF adopta els compromisos següents: 

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments en l’execució del Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present 
conveni i el Programa Tècnic. 

 
 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el desenvolupament 

del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a l'efecte, per les quals 
es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals per a l'exercici 2013. 

 
 Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat pel 

Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2013. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents: 

 
 Col·laborar amb els Ajuntaments i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 

contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa 
Tècnic. 

 
 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi dels vehicles 

necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a 
disposició del personal contractat a l'efecte. 

 
 Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres derivats de 

la seva correcta utilització.  
 
 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi de la uniformitat i 

el material tècnic necessari per al desenvolupament de la campanya. Aquests es 
posaran a disposició del personal contractat a l'efecte. 
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 Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs de 
prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat. 

 
 Prestar, l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a les 

ADF i als Ajuntaments que així ho sol·licitin, i més concretament en els aspectes 
següents:  

 
o El seguiment i el control de la prestació del servei 

 
Cinquè.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions 
signants d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent 
en el marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a 
respondre solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el 
desenvolupament del Pla. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, l'ADF de nom ADF, l'Ajuntament de municipi1 (*) es 
comprometen a complir la normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter 
personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat 
per RD 1720/2007, de 21 de desembre.   (*) Possibilitat de detallar més Ajuntaments. 
 
En qualsevol moment, el personal contractat que participi en el desenvolupament del Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals podrà exercir els drets d’Accés, 
Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), d’acord amb la legislació vigent de protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins al dia 31 d’octubre de 2013. 
 
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari 
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
 
Novè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
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Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Desè.- Causes de resolució del conveni 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 

 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sens perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer, des de la notificació practicada. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i, per les 
normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del present 
conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord en les entitats que l’han formalitzat, 
restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre Jurisdiccional Contenciós 
Administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i 
data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Notificar la resolució als interessats relacionats a continuació: 
 
Municipis participants en el Pla d’Informació i Vigilància 
 
 Abrera  Aguilar de Segarra  Aiguafreda  Alella  Alpens 

 Arenys de Munt  Argençola  Argentona  Artés  Avià 

 Avinyó  Avinyonet del Penedès  Bagà  Balenyà  Balsareny 

 Begues  Bellprat  Berga  Bigues i Riells  Borredà 

 Cabrera d’Anoia  Cabrera de Mar  Cabrils  Calders  Caldes de Montbui 

 Caldes d’Estrac  Calella  Callús  Calonge de Segarra  Campins 

 Canet de Mar  Cànoves i Samalús  Canyelles  Capellades  Capolat 
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 Cardedeu  Cardona  Carme  Casserres  Castell de l’Areny 

 Castellar de n’Hug  Castellar del Riu  Castellar del Vallès  Castellbell i el Vilar  Castellbisbal 

 Castellcir  Castellet i la Gornal  Castellfollit de Riubregós  Castellfollit del Boix  Castellgalí 

 Castellnou de Bages  Castellolí  Castellterçol  Castellví de la Marca  Castellví de Rosanes 

 Centelles  Cercs  Cervelló  Collbató  Collsuspina 

 Copons  Corbera de Llobregat  Dosrius  El Bruc  El Brull 

 El Pont de Vilomara i Rocafort  Els Hostalets de Pierola  Els Prats de Rei  Esparreguera  Figaró-Montmany 

 Fígols  Fogars de la Selva  Fogars de Montclús  Folgueroles  Fonollosa  

 Font-rubí   Gaià   Gallifa  Gelida  Gironella 

 Gisclareny  Granera   Gualba   Guardiola de Berguedà   Gurb  

 Jorba   La Garriga   La Llacuna   La Nou de Berguedà   La Palma de Cervelló  

 La Pobla de  Claramunt   La Pobla de Lillet   La Quar   La Roca del Vallès   La Torre de Claramunt 

 L’Ametlla del Vallès   Les Franqueses del Vallès  Les Masies de Roda   Les Masies de Voltregà  L’Espunyola  

 L’Estany   Lliçà d’Amunt   Lliçà de Vall   Llinars del Vallès  Lluçà  

 Malgrat de Mar   Manlleu  Manresa   Marganell   Martorell 

 Martorelles   Masquefa   Matadepera  Mataró  Mediona  

 Moià   Monistrol de Calders  Monistrol de Montserrat  Montclar  Montmajor  

 Montmaneu  Montornès del Vallès   Montseny  Muntanyola  Mura  

 Navarcles  Navàs   Odena  Olèrdola  Olesa de Bonesvalls  

 Olesa de Montserrat  Olivella  Olost  Olvan  Orís 

 Oristà  Orpí  Òrrius  Palafolls  Palau-solità i Plegamans 

 Pallejà  Perafita  Piera  Pineda de Mar  Polinyà 

 Pontons  Prats de Lluçanès  Premià de Dalt  Puig-reig  Pujalt 

 Rajadell  Rellinars  Rubí  Rubió  Rupit i Pruït 

 Sabadell  Sagàs  Saldes  Sallent  Sant Agustí de Lluçanès 

 Sant Andreu de la Barca  Sant Andreu de Llavaneres  Sant Antoni de Vilamajor  Sant Bartomeu de Grau  Sant Boi de Llobregat 

 Sant Boi de Lluçanès  Sant Cebrià de Vallalta  Sant Celoni  Sant Climent de Llobregat  Sant Esteve de Palautordera

 Sant Esteve Sesrovires  Sant Feliu de Codines  Sant Feliu Sasserra  Sant Fost de Campsentelles  Sant Fruitós de Bages  

 Sant Iscle de Vallalta  Sant Jaume de Frontanyà  Sant Joan de Vilatorrada  Sant Julià de Cerdanyola  Sant Julià de Vilatorta 

 Sant Llorenç Savall  Sant Martí d’Albars  Sant Martí de Centelles  Sant Martí de Tous  Sant Martí Sarroca 

 Sant Martí Sesgueioles  Sant Mateu de Bages  Sant Pere de Ribes  Sant Pere de Riudebitlles  Sant Pere de Torelló 

 Sant Pere de Vilamajor  Sant Pere Sallavinera  Sant Pol de Mar  Sant Quintí de Mediona  Sant Quirze de Besora 

 Sant Quirze del Vallès  Sant Quirze Safaja  Sant Sadurní d’Osormort  Sant Salvador de Guardiola  Sant Vicenç de Castellet 

 Sant Vicenç de Montalt  Sant Vicenç de Torelló  Sant Vicenç dels Horts  Santa Cecília de Voltregà  Santa Coloma de Cervelló 

 Santa Eugènia de Berga  Santa Eulàlia de Riuprimer  Santa Eulàlia de Ronçana  Sta. Margarida de Montbui  Santa Maria de Corcó 

 Santa Maria de Martorelles  Santa Maria de Merlès  Santa Maria de Miralles  Sta. Maria de Palautordera  Santa Maria d’Oló 

 Santa Perpètua de Mogoda  Santa Susanna  Santpedor  Sentmenat  Seva 

 Sitges  Sobremunt  Sora  Subirats  Súria 

 Tagamanent  Talamanca  Taradell  Tavèrnoles  Tavertet 

 Teià  Terrassa  Tona  Tordera  Torrelavit 

 Torrelles de Foix  Torrelles de Llobregat  Ullastrell  Vacarisses  Vallbona d’Anoia 

 Vallcebre  Vallgorguina  Vallirana  Vallromanes  Veciana 

 Vic  Vilada  Viladecans  Viladecavalls  Vilalba Sasserra 

 Vilanova de Sau  Vilanova del Camí  Vilanova del Vallès  Vilanova i la Geltrú  Vilassar de Dalt 

 Viver i Serrateix        

 

ADF participants en el Pla d’Informació i Vigilància 
 
 Alt Berguedà  Alt Foix  Alt Maresme 

 Amics del Bosc  Anoia  Argençola 

 Artés, Calders i Monistrol de Calders  Avinyonet del Penedès  Bages Oriental 

 Baix Berguedà  Bellprat  Bisaura 

 Burriac  Calonge de Segarra  Can Titó  

 Capellades  Carme-Orpí  Castellar del Vallès 

 Castellbisbal  Castellfollit de Riubregós  Castellfollit del Boix 

 Castellolí  Castellví de la Marca  Collbató  

 Congost  Copons  Defensors del Bosc 

 El Bruc  El Cabrerès  Els Cingles 

 Els Hostalets de Pierola  El Pinyó  El Roure 

 Els Prats de Rei  Fogars de La Selva  Font-Freda 
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 Font-rubí  Forestec  Gualba 

 Gurb  Jorba  La Conreria 

 La Llacuna  La Pobla -Castellar  La Pobla de Claramunt 

 La Torre de Claramunt  La Tossa  L’Alzina 

 Llinars del Vallès  Lluçanès  Masquefa 

 Massís de l’Ordal  Matadepera  Mediona 

 Monistrol de Montserrat  Montesmon  Montmaneu 

 Montseny Congost  Montseny Migjorn  Montseny Ponent 

 Natura del Garraf  Natura Viva  Odena 

 Olesa de Bonesvalls  Olesa de Montserrat-Esparreguera  Palau-solità i Plegamans 

 Pallejà  Piera  Pla de Bages 

 Polinyà  Pontons  Portal de les Guilleries 

 Premià de Dalt  Protectors del Bosc  Puig de l’Àliga 

 Puig Vicenç  Pujalt-Sant Martí Sesgueioles  Quercus 

 Quintinenca  Rossend Montané  Rubí 

 Sabadell  Sant Esteve de Palautordera  Sant Martí de Tous 

 Sant Martí Sarroca  Sant Pere de Ribes  Sant Pere Vilamajor- Cardedeu-Sant 
Antoni Vilamajor 

 Sant Quirze del Vallès  Sant Ramon  Sant Sadurní d’Osormort 

 Sant Salvador de Guardiola   Santa Maria de Miralles  Santa Maria de Palautordera 

 Serra de Marina  Serra de Rubió  Serralada de Montalt 

 Sitges  Sobrepuny  Subirats 

 Terrassa  Teià  Tordera 

 Torrelavit  Tres Branques  Vacarisses-Rellinars 

 Vallalta   Vallbona d’Anoia  Vallgorguina-Vilalba Sasserra 

 Veciana  Viladecavalls  Vilanova de Sau 

 Vilassar de Dalt  Viver i Serrateix  Vol Ges 

 
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat dels presents, i per tant, 
amb el quòrum de majoria absoluta establert en l’art. 46.2.b) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’inclou en l’ordre del dia el punt 
següent:  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gèrencia de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte per a 
l’execució de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edifics del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i 
Museu del Cau Ferrat de Sitges”.- 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:  
 
1. ANTECEDENTS 

 
El projecte d’obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, va ser 
aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 5 
d’octubre de 2009. 
 
L’esmentat projecte d’obres aprovat es va sotmetre al tràmit d’informació pública durant 
un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm. 240, de 7 d’octubre de 2009, 
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finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se presentat cap 
al·legació. 
 
Per acord núm. 199/09, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre 
de 2009, es va acceptar a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures 
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per 
a la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació 
amb les obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord 
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, adoptat en sessió celebrada el 
5 d’octubre de 2009. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de novembre de 2009, aprovà la 
contractació de les obres per un pressupost de 9.211.409,20€ IVA inclòs (acord 224/09). 
Finalitzada la licitació, es va procedir a l’adjudicació provisional de la contractació 
d’aquestes obres, mitjançant acord núm. 83/10 del Ple de la Diputació de Barcelona, en 
data 25 de març de 2010. 
 
Per acord núm. 115/10, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en 
sessió de data 29 d’abril de 2010, es va adjudicar definitivament a l’empresa UTE Cau 
Ferrat la contractació relativa a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, amb un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil cinc-
cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims, (6.352.558,63), IVA inclòs, i el 
corresponent contracte administratiu es va signar en data 20 de maig de 2010. 
 
Per decret núm. 5462/10 de 27 de maig de 2010, la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge va adjudicar definitivament la Direcció 
integrada (direcció facultativa i direcció d’execució) de les obres de restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, a l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernández 
Cros, i el corresponent contracte administratiu es va signar el primer de juny de 2010, el 
qual va incorporar com a document annex la designació per part de l’adjudicatari de 
l’equip responsable de la direcció de les obres, format pel propi adjudicatari, Sr. Emili 
Hernández Cros, com a Direcció Facultativa, Albert Lacasa Beltran, arquitecte tècnic 
responsable de la Direcció d’Execució i Lluís Camí Casellas, arquitecte tècnic 
responsable de la Gestió de l’obra (“planning manager”), entre d’altres. 
 
En data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es va signar 
l’acta d’inici d’obra. 
 
Per acord núm. 90/11, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió 
de data 28 d’abril de 2011, es va aprovar l’acta de preus contradictors número 1 de les 
obres de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, que va suposar una 
liquidació addicional de 836.227,4 € que, aplicat el 18 % d’IVA de 150.520.94, va donar 
un import total de 986.748.41 €, així com la modificació del contracte que se’n derivà. 
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Per acord núm. 786/11, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, es va aprovar la suspensió parcial i 
temporal de les obres i suspensió del termini d’execució del que se’n deriva, relatiu a les 
obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis 
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”. 
 
Per acord núm. 787/11, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, es va aprovar l’acta de preus 
contradictoris número dos de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, sense cap import líquid addicional i amb un increment dels 
terminis d’execució del contracte, en atenció a la modificació soferta. L’ampliació del 
termini final de l’execució de l’obra es va fixar en 10 mesos i set dies pel Cau Ferrat, 8 
mesos per Can Rocamora i 6 mesos pel Museu Maricel de Mar. Amb tot això la nova 
data de finalització de l’obra es va determinar per al 30 de juny del 2012. L’addenda al 
contracte que va recollir aquesta acta de preus contradictoris es va signar en data 23 de 
gener de 2012. 
 
Per acord núm. 24/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 26 de gener de 2012, es va aprovar l’inici del procediment 
administratiu per a la redacció del Projecte reformat, així com l’inici de l’expedient de 
modificació del contracte d’obres, i es va autoritzar la Direcció facultativa per a la 
redacció del esmentat Projecte reformat d’acord amb el que s’estableix a l’article 217.3 
de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, aplicables al cas per raons 
temporals, en relació amb les previsions contingudes a la Disposició transitòria primera 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, actualment recollides amb 
idèntic contingut en l’article 234.3) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per decret núm. 578/12 aprovat pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, en data 7 de febrer de 2012, es va aprovar la modificació 
del contracte de serveis per a la Direcció integrada de les obres de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” consistent en la Redacció del Projecte 
Reformat de del “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, en relació 
amb allò establert a l’article 217.3 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, 
aplicables al cas per raons temporals, en relació a les previsions contingudes a la 
Disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
actualment recollides amb idèntic contingut en l’article 234.3) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
El projecte Reformat del projecte de les obres de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, es va aprovar inicialment pel Consell General del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, en data 14 de juny de 2012, amb un pressupost de 6.998.579,66 €, 
que aplicat el 18% d’IVA d’ 1.259.744,33 €, resulta un import total de 8.258.324 €. 
L’import líquid addicional del projecte reformat, amb la baixa ofertada pel contractista i 
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incorporada en el preu d’adjudicació, suposa un import de 778.827’92 €. Un cop sumada 
la xifra de 163.553’87 €, que és el resultat d’aplicar el tipus d’IVA del 21 % a l’import 
líquid addicional, ofereix un import total de 942.381’78 €. 
 
L’esmentat projecte d’obres aprovat, va estar sotmès al tràmit d’informació pública 
durant un període de 15 dies hàbils (anunci publicat en el BOPB de 28 de juny de 2012), 
finalitzant aquest període el dia 16 de juliol de 2012, sense haver-se presentat cap 
al·legació,  per la qual cosa ha restat aprovat definitivament. 
 
Mitjançant l’acta signada en data 19 de juliol de 2012, pel Sr. Josep Solé Arqués, 
Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, 
que actua com a representant de la Diputació de Barcelona, i pel Sr. Daniel Gracia 
Clua, com a representant de la UTE CAU FERRAT, el Sr. Daniel Gracia Clua 
manifestà el seu acord amb el Projecte reformat i en conseqüència es compta amb la 
seva conformitat per a la tramitació administrativa escaient. 
 
En data 15 de juliol de 2012 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat, que modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el 
Valor Afegit, establint en 21 punts percentuals el tipus impositiu general del Impost 
sobre el Valor Afegit, amb efectes 1 de setembre de 2012. 
 
Per acord núm. 485/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 26 de juliol de 2012, es va aprovar la proposta de modificació 
del contracte relatiu a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a l’empresa UTE Cau Ferrat, condicionada a 
l’emissió per part de la Comissió Jurídica Assessora, del dictamen previ a la modificació 
del contracte en tant que el preu primitiu del contracte és d’un import superior a 
6.000.000 €. 
 
En data 26 de juliol de 2012, es va remetre al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals còpia de l’acord d’aprovació de la proposta de modificació del contracte per 
a l’execució de les obres de “Restauració, condicionament  i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu de Cau Ferrat de Sitges.”, 
així com de l’extracte de l’expedient  per tal que es procedís a la seva remissió a la 
Comissió Jurídica Assessora, en atenció a allò disposat a l’article 10 de la Llei 5/2005, 
de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora, en relació amb lo disposat en l’article 
195.3.b) de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, aplicable al present 
expedient per raons temporals, en relació a les previsions contingudes a la Disposició 
transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu  3/2011, de 14 de novembre.  
 
En data 22 de gener de 2013 té entrada en el Registre de la Corporació el Dictamen 
420/12, de data 20.12.2012, emès per la Comissió Jurídica Assessora, pel qual es 
conclou: “S’informa desfavorablement sobre la modificació del contracte d’obres 
formalitzat per la Diputació de Barcelona  i l’UTE “Cau Ferrat” per a la “Restauració, 
condicionament, i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 



 

219/239 

Rocamora i Museu del Cau Ferrat, de Sitges” (el text íntegre consta com annex I al 
Dictamen). 
 
2. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC I D’ACORD 

AMB EL PLEC DE CLÀUSULES APROVAT I EL CONTRACTE FORMALITZAT 
 
2.1. LA PROPOSTA APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE 26 

DE JULIOL DE 2012 
 
El projecte executiu Reformat del “Projecte de Restauració, Condicionament i 
Remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu 
del Cau Ferrat de Sitges”, com es desprèn del propi redactat del títol del projecte, 
afecta tres edificis.  
 
El museu Maricel de Mar i Can Rocamora resulten ser propietat de la Diputació de 
Barcelona, mentre que ho és de l’Ajuntament de Sitges l’edifici del Cau Ferrat. 
Ambdues institucions en data 23 de desembre de 1994 van acordar constituir el 
Consorci del Patrimoni de Sitges, entitat que des d’aleshores gestiona conjuntament 
tres museus de la vila de Sitges, a més del Palau Maricel, ja que d’ençà que es va 
constituir el Consorci, aquest també gestiona el Museu romàntic Can Llopis, si bé per 
la seva ubicació distanciada dels altres edificis no resta inclòs dins el projecte de 
remodelació, objecte del present dictamen. 
 
Seguint la descripció que es conté als estatuts del Consorci, el text vigent dels quals 
és el que fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 212, de 
data 3 de setembre de 2004, ja que inclou unes modificacions introduïdes a proposta 
del Consell General del Consorci i aprovades tant per l’Ajuntament de Sitges com per 
la Diputació de Barcelona, l’edifici més antic, el Cau Ferrat, parteix de dues casetes de 
pescadors situades a la part antiga del nucli de Sitges, datades totes dues al segle 
XVI, les quals varen ser adquirides i reformades l’any 1891 per l’artista i escriptor 
Santiago Rusiñol, que les va convertir en la seva casa-estudi, instal·lant les seves 
col·leccions de ferro forjat, ceràmica, vidre, escultura i mobiliari. En morir Santiago 
Rusiñol el Cau Ferrat va ser heretat per la vila de Sitges, amb l’objectiu de convertir-lo 
en museu públic. La càrrega que comporta la gestió del Museu obligà a la participació 
en la mateixa de la Generalitat de Catalunya, en forma de Patronat, conjuntament amb 
el Museu de Sitges. La desaparició de la Generalitat republicana va propiciar la 
desaparició del Patronat. Però l’any 1966 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sitges varen subscriure un conveni per gestionar conjuntament el reinaugurat museu 
que ja va adoptar la seva definitiva denominació de “Museu Cau Ferrat”. Aquesta co-
gestió es va perllongar fins la constitució del Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
Per la seva part el conjunt del Maricel, constituït pel Palau i pel museu del mateix nom, 
parteix dels segle XIV, construït per a albergar un hospital a la vila de Sitges, l’Hospital 
de Sant Joan que va funcionar fins l’any 1910. En aquell any el milionari nord-americà 
Charles Deering el va adquirir, atret per l’ambient artístic i pel clima de Sitges, per a 
fixar la seva residència i, també, per a instal·lar-hi un museu, on Charles Deering va 
exposar totes les adquisicions de la seva quantiosa col·lecció d’obres d’art. L’any 1969 
la Diputació de Barcelona va comprar la part del Maricel que antigament fou l’hospital 
Palau Maricel, i hi va instal·lar la col·lecció d’art donada per Jesús Pérez-Rosales. La 
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constant aportació d’obres d’art va comportar que la Diputació de Barcelona projectés 
l’ampliació del museu. Per aquest motiu l’any 1973 va adquirir Can Xicarrons, edifici 
contigu que també havia format part del conjunt residencial de Charles Deering, en 
aquell moment propietat del pintor Ramon Casas. Lògicament i un cop creat el 
Consorci del Patrimoni de Sitges, tot el conjunt es va adscriure a la gestió d’aquesta 
entitat. 
 
Aquesta introducció esdevé necessària per tal de poder copsar la dimensió de la 
intervenció que va projectar en el seu moment el Consorci del Patrimoni de Sitges i 
que és l’objecte del projecte de remodelació, que s’està executant per la Diputació de 
Barcelona, en ús de la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per la 
licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a 
les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu 
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, acceptada pel Plenari 
de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre de 2009 (Dictamen 199/09), conferida pel 
Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
El nivell de les incidències que poden sorgir en aquest tipus d’obres de rehabilitació i 
remodelació d’edificis inserits en conjunts monumentals és triple. Primer per l’antiguitat 
de les construccions, en segon terme per l’ensamblatge dels edificis entre sí i, en tercer 
lloc, per les característiques dels edificis donat el seu destí museístic. Però en el supòsit 
del present expedient s’afegeix un quart nivell, consistent en les inclemències del mar,  
donada la seva ubicació just damunt de la façana litoral.  
 
Deixant de banda aquest darrer factor i en referència a les dificultats sorgides en 
l’execució de projectes relatius a rehabilitacions d’edificis històrico-artístics, el dictamen 
699/2007, de 26 de desembre de 2007, emès pel Consell Consultiu d’Andalusia, 
sol·licitat pel Patronat del Conjunt Monumental de l’Alhambra i Generalife de Granada, 
arran d’una modificació del contracte d’execució del projecte “de reforma de la Planta 
Alta del Palacio de Carlos V”, que comporta un augment del preu del contracte en un 
26’6 %, i que al superar el 20 % dona lloc a l’emissió del dictamen referit, indica 
textualment en el seu fonament jurídic IV, apartat 2, que:  
 
“En efecto, hay que tener en cuenta que la naturaleza de la obra, en cuestión, evidencia 
la dificultad de determinar con exactitud los trabajos de reforma y adaptación que hayan 
de realizarse, ya que toda intervención en el patrimonio histórico resulta, en cierto modo, 
imprevisible, al desconocerse las patologías que puedan afectarlo, de tal forma que este 
tipo de obras tiene una dificultad intrínseca derivada de las características propias de las 
edificaciones en que se realizan.” 
 
L’informe tècnic emès en data 20 de juliol de 2012 pel Sr. Josep Solé Arqués Gerent de 
la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic, que s’adjuntava en la acord núm. 485/12, adoptat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 26 de juliol de 2012, que va 
aprovar la proposta de modificació del contracte relatiu a les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, posava de manifest que la 
complexitat de les obres de referències es manifestà ja en la fase de redacció del 
projecte inicial, atès que en la mateixa memòria del projecte es deixa constància de que, 
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tot i realitzar una campanya intensiva de cates, no es va poder accedir als elements de 
la planta baixa i que no es van poder realitzar tampoc estudis geotècnics atès que 
podien suposar un nivell de destrucció dels elements constructius incompatibles amb 
l’ús públic i que impossibilitaven aquestes comprovacions en fase de projecte, detallant 
les principals problemàtiques detectades. 
 
El projecte partia d’una complexitat i d’una incertesa parcial sobre l’estat real dels edificis 
que feia molt probable que en el decurs de les obres es produïssin circumstàncies que 
obliguessin a ajustar les previsions del projecte a noves realitats, per aquest motiu, en la 
clàusula 1.21 de modificació del contracte dels Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars (en endavant PCAP) de la licitació del contracte per les obres de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu de Cau Ferrat de Sitges.”  es van preveure les diverses 
causes que podien obligar a la modificació del contracte, establint textualment el 
següent: 
 

“1.21) Modificació del contracte 
 
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per atendre a causes 
imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient. 
 
Als efectes del que es disposa a l’article 202.2 els  aspectes i les condicions en què 
es podrà produir la modificació del contracte seran els següents: 

 
“1. Per raons inherents a les obres de rehabilitació i restauració arquitectònica en un 

be patrimonial catalogat i que és refereixen a: 
 

a. Sistemes constructius o característiques dels materials diferents o en un 
estat de conservació pitjors de les previstes en el projecte, per raó de no 
haver-se pogut detectar al trobar-se ocults i que obliguin a adaptar les 
sol.lucions constructives o arquitectòniques previstes a la nova realitat. 

b. Descoberta d’elements patrimonials no detectats per estar ocults que 
obliguin a treballs de restauració o recuperació no previstos.” 

 
2. Per raons inherents a les dificultats d’execució per l’emplaçament de l’obra entre 

carrers estrets i un espadat sobre el mar, tant per la necessitat d’ajustar els 
sistemes constructius a la realitat física de l’entorn, com pels efectes de l’acció 
del mar sobre l’obra. 

 
3. Per raons inherents a l’especificitat de les peces artístiques que s’hauran 

d’exposar en els edificis a restaurar, i que estan referides a requeriments tècnics 
de seguretat i control higrotèrmic de l’aire, diferents a les previstes en el projecte 
per raó de noves normatives o criteris tècnics justificats. 

 
4. Per raó de millores del projecte necessàries per garantir els objectius i la 

funcionalitat previstes degudes a mancances del propi projecte o per l’aparició de 
noves normatives o requeriments tècnics més exigents dels previstos de cara a 
millorar la durabilitat de l’obra. 
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Al respecte s’ha d’afegir, a més, que en el moment d’aprovació de l’expedient de 
contractació, que incloïa evidentment el plec de clàusules administratives particulars, 
entre altra documentació, encara no s’havia promulgat la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia sostenible, text que comportà un substancial canvi en matèria de 
modificació dels contractes del sector públic. En efecte, era vigent el conjunt de les 
circumstàncies previstes en l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. No oblidem que en aquest expedient doncs resulta 
d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per raons 
temporals i en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria primera 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tot i això, les especials circumstàncies de l’obra a 
realitzar van aconsellar la inclusió molt detallada dels supòsits de modificació del 
contracte, com a previsió de les possibles necessitats a sorgir en l’execució derivada, 
com s’ha fet esment, de la naturalesa dels edificis a remodelar. 
 
L’informe tècnic de data 20 de juliol de 2012, determina que durant l’execució de l’obra 
es va constatar la necessitat de modificar el projecte inicial en tant que van sorgir 
requeriments tècnics que van motivar la petició de modificació de projecte per part del 
Consorci de Patrimoni de Sitges, tal i com es desprèn de la literalitat del mateix: 
 
“Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, en els àmbits objecte de la demanda del 
Consorci, el projecte proposa solucions en teoria compatibles amb el manteniment de 
la imatge del moument: unes rampes lleugeres i una pantalla de vidre transparent 
havien de permetre veure la façana original, i una tarima amagar els conductes de 
manera discreta. 
 
La realitat ha estat, però, que l’alçada de la tarima un cop construïda és molt superior a 
la dibuixada en els plànols del Projecte i el seu impacte en el volum de la sala, gens 
despreciable. D’altra banda, el mur de vidre presenta dificultats tècniques que suposen 
seriosos dubtes de que es podrà assolir la transparència prevista, per la qual cosa, el 
Consorci del Patrimoni de Sitges va optar per demanar aquesta modificació per tal de 
garantir la màxima fidelitat a la imatge històrica i al mateix temps eliminar el risc que 
una resolució judicial adversa podia suposar. 
 
En aquest sentit el que fa el Projecte Bàsic redactat pel mateix redactor del projecte 
inicial i director de les obres, Sr. Josep Emili Hernández Cros, és proposar solucions 
tècniques alternatives als problemes d’accessibilitat i protecció que solucionaven les 
rampes i la paret de vidre, i de climatització del Cau Ferrat que permetia la tarima. 
 
En l’aspecte de l’accessibilitat, es proposa la creació de rampes i elevadors a l’interior 
dels edificis de manera que es garanteix el recorregut continu i apte per a persones 
usuàries de cadira de rodes per tots els espais d’ús públic de l’equipament. La solució 
no és tan “neta” com la prevista inicialment ja que obliga a utilitzar elevadors, però es 
suficient i molt menys agressiva amb el conjunt arquitectònic. 
 
En quant a la protecció de la façana i tancaments davant de l’agressivitat del mar, es 
proposa el reforçament dels paraments amb una càmera ventilada en els nous volums, 
tractaments amb arrebossats especials pels murs antics i la protecció de les fusteries 
històriques amb un altra tancament exterior integrat en l’original. 
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Finalment, s’ha previst portar els conductes d’aire del Cau Ferrat per sobre del sostre 
de la sala noble i ancastat en les parets laterals per arribar a la planta baixa. Suposa 
una solució complexa que obliga a aixecar el terrat de l’edifici i protegir l’artesanat de 
fusta del sostre, més costosa econòmicament i menys eficient a nivell de distribució de 
l’aire, però totalment respectuosa amb la imatge històrica dels espais del museu. 
 
Totes aquestes propostes alternatives han estat aprovades per la Comissió de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, tant a nivell de Projecte Bàsic com 
d’Executiu.” 
 
El projecte reformat per tant recull un seguit de modificacions, que no responen a un 
simple canvi d’orientació en la concepció de les obres basat en criteris estètics, sinó 
que encaixen en les causes de modificació previstes en la clàusula 1.21 del PCAP, tal i 
com es detalla en l’informe de referència en establir textualment el següent:  
 

“Les modificacions introduïdes en aquest Reformat responen principalment a la 
modificació de la façana de mar amb la necessitat d’adequar els recorreguts 
interiors i a la modificació de la distribució del clima al cau Ferrat, i en menor 
mesura, a nous imprevistos deguts a un pitjor estat dels materials i estructures a les 
previstes en el projecte. 
 
Aquestes modificacions referides als supòsits previstos en la clàusula 1.21 del Plec 
de clàusules administratives del contracte són: 

 
1.21.4 Per raó de millores del projecte necessàries per garantir els objectius i la 
funcionalitat previstes degudes a mancances del propi projecte o per l’aparició de 
noves normatives o requeriments tècnics més exigents dels previstos de cara a 
millorar la durabilitat de l’obra. 

 
- L’eliminació de les rampes exteriors i del mur de vidre de la façana de mar, 

amb un estalvi de 543.858 € abans IVA 
 
- La previsió d’un tractament adequat a les fusteries la i façana de mar per 

compensar la desaparició del mur de vidre amb un cost abans IVA de 
530.408,41 €: desglossat en (tots els costos abans IVA): 
o Construcció d’una façana ventilada en els volums nous: 54.910,82  
o Arrebossat especial en els paraments originals de façana:  218.214,79  
o Adequació de les fusteries originals: 133.451,26  
o Elements de protecció exterior de les fusteries: 109.108,97  
o Elements d’accés per neteja i protecció de les obertures:   14.722,57  

 
- La modificació dels recorreguts interiors amb la creació de rampes i ubicació 

de plataformes elevadores, amb un cost de 237.942,93 € desglossat en 
(costos abans IVA): 
o Treballs de paleta en la modificació dels recorreguts:           163.892.60 
o Formació de rampes i escales: 30.955,88 
o Revestiments dels paraments afectats: 32.245,28 
o Nous elevadors:   10.849,17 
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1.21.3 Per raons inherents a l’especificitat de les peces artístiques que s’hauran 
d’exposar en els edificis a restaurar, i que estan referides a requeriments tècnics de 
seguretat i control higrotèrmic de l’aire, diferents a les previstes en el projecte per 
raó de noves normatives o criteris tècnics justificats 

 
- La modificació del dimensionat i la distribució del clima per adequar-lo als 

nous requeriments motivats per la desaparició del gran volum d’aire de la 
façana de vidre i la nova distribució en el Cau Ferrat, amb un cost de 
303.864,65 € desglossat en (tots els costos abans IVA): 
o Modificació del terrat per permetre el pas dels conductes: 40.682,05 
o Nova distribució dels conductes en l’edifici del Cau Ferrat,  
 per sobre l’artesanat de la sala noble i encastat en eles  
 parets laterals:    102.210,70 
o Adequació maquinaria i conductes clima per nova situació 160.971,90 

 
1.21.1 Per raons inherents a les obres de rehabilitació i restauració arquitectònica 
en un bé patrimonial catalogat i que és refereixen a: 
c. Sistemes constructius o característiques dels materials diferents o en un estat de 

conservació pitjors de les previstes en el projecte, per raó de no haver-se pogut 
detectar al trobar-se ocults i que obliguin a adaptar les sol.lucions constructives o 
arquitectòniques previstes a la nova realitat. 

 
- Nous imprevistos deguts a defectes de l’estructura i materials no detectats en 

el projecte, amb un cost abans IVA de 250.469,92 desglosat en: 
o Reforços estructurals diversos en parets i llindes per consolidar  

 estructures antigues en un estat pitjor al previst:   119.732,30 
o Reconstruccions puntuals de murs, ràfecs i arrebosats per  
 garantir la seva durabilitat.      62.164,66 
o Treballs de paleta en cobertes, parets i fals sostres per  
 adequar-los a requeriments dels pasos d’instal.lacions  68.572,96 

 
2.2. VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 
 
Pel que es refereix a la concurrència de les causes de modificació, la Comissió 
Jurídica Assessora manifesta el següent (pàg. 20 a 22): 
 

“La proposta de resolució justifica les modificacions en les clàusules contractuals en 
els termes següents. 
 
Dins la clàusula que preveu la modificació del contracte "1. Per raons inherents a 
les obres de rehabilitació i restauració arquitectònica en un bé patrimonial catalogat 
i que es refereixen a: a) Sistemes constructius o característiques dels materials 
diferents o en un estat de conservació pitjors de les previstes en el projecte, per raó 
de no haver-se pogut detectar en trobar-se ocults i que obliguin a adaptar les 
solucions constructives o arquitectòniques previstes a la nova realitat [...]" se 
subsumeix la modificació del contracte per "nous imprevistos deguts a defectes de 
l'estructura i materials no detectats en el projecte" per un import de 250.469,92 €. 
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La Comissió considera que aquestes circumstàncies de fet encaixen en aquest 
supòsit de modificació per causes imprevistes establerta al Plec de clàusules 
administratives. En aquest sentit, com posa de manifest la mateixa Administració, 
en el plec es varen preveure amb bon criteri diverses causes de modificació, atesa 
"la complexitat del projecte, que partia d'una incertesa parcial sobre l'estat real de 
les edificacions" i la necessitat de "manteniment i recuperació dels elements de 
valor tant existents com els que poguessin aparèixer en el decurs de les obres" 
perquè aquestes especials característiques dels béns feien "molt probable (fins i tot 
inevitable) que en el decurs de les obres es produïssin circumstàncies que 
obliguessin a ajustar les previsions del projecte a les noves realitats". 
 
La tercera causa de modificació per causes imprevistes establerta al Plec es 
refereix a "3. Per raons inherents a l'especificitat de les peces artístiques que 
s'hauran d'exposar en els edificis a restaurar, i que estan referides a requeriments 
tècnics de seguretat i control higrotècnic de l'aire, diferents a les previstes en el 
projecte per raó de noves normatives o criteris tècnics justificats." 
 
A l'empara d'aquesta causa de modificació es dóna cobertura a "la modificació del 
dimensionat i la distribució del clima per a adequar-lo als nous requeriments 
motivats per la desaparició del gran volum d'aire de la façana de vidre i la nova 
distribució del Cau Ferrat, amb un cost de 303.864,65 €". La Comissió considera 
que aquesta justificació no encaixa amb la finalitat d'aquesta clàusula contractual, ja 
que s'identifiquen amb les causes imprevistes en el projecte inicial, per "noves 
normatives o criteris tècnics justificats", canvis que responen a una reorientació del 
projecte per raons estètiques. En altres termes, no s'ha produït un canvi normatiu 
en el decurs de l'execució del contracte i pel que fa als nous criteris tècnics es 
constata que no han estat aquests els que han motivat la reformulació del projecte, 
sinó al contrari, ha estat aquesta la que ha obligat a variar els criteris tècnics en 
relació amb les instal·lacions de distribució del clima. 
 
A l'últim, la clàusula quarta del Plec preveu possibles modificacions "4. Per raó de 
millores del projecte necessàries per a garantir els objectius i la funcionalitat 
previstes degudes a mancances del mateix projecte o per l'aparició de noves 
normatives o requeriments tècnics més exigents dels previstos de cara a millorar la 
durabilitat de l'obra". En aquest supòsit se subsumeix la modificació del contracte 
consistent en: "L'eliminació de les rampes exteriors i del mur de vidre de la façana 
de mar, amb un estalvi de 543.858 €./ La previsió d'un tractament adequat a les 
fusteries i la façana de mar per a compensar la desaparició del mur de vidre amb un 
cost de 530.408,41 €./ La modificació dels recorreguts interiors amb la creació de 
rampes i ubicació de plataformes elevadores, amb un cost de 237.942,93 €." 
 
La Comissió fa avinent que no s'adverteixen mancances en el projecte, sinó una 
disparitat de criteris informadors de la rehabilitació i restauració. Tampoc no consta 
justificada a l'expedient l'aparició de noves normatives més exigents ni de 
requeriments tècnics igualment més exigents que els previstos en el projecte. 
 
Les consideracions anteriors porten la Comissió a manifestar que l'empara jurídica 
de la modificació del contracte d'obres en les clàusules indicades —tret de 
l'assenyalada en primer lloc— resulta summament forçada. Com s'ha vist, aquestes 
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causes de modificació es van introduir per a satisfer l'interès públic en la restauració 
i rehabilitació dels immobles protegits, a l'hora de preveure diverses causes 
imprevistes que sovint es donen en aquest tipus d'intervencions arquitectòniques. 
Però difícilment poden servir per a donar cobertura a un projecte nou que respon a 
un plantejament que difereix notablement de l'inicial. 
 
No correspon a la Comissió pronunciar-se sobre el major o menor encert dels 
criteris als quals respon la reforma. En el moment d'emetre aquest parer, aquests 
es mouen en l'àmbit de les facultats discrecionals de què disposa l'Administració 
activa a l'hora de triar entre diverses alternatives relatives als valors estètics, 
artístics o monumentals, tot respectant la normativa reguladora del patrimoni 
històric. 
 
Ara bé, tot i que, en principi, existeixin diverses opcions vàlides, en aquest cas, per 
tractar-se d'un procediment de modificació contractual, adquireix una especial 
rellevància l'observança del principi licitatori. Com s'ha dit abans, no es vulnera 
aquest principi si en el plec de clàusules es preveuen modificacions contractuals 
que fins i tot poden afectar-ne les condicions essencials. Tanmateix, en aquest cas, 
aquestes clàusules no poden donar cobertura als principals conceptes modificats. 
 
Així, el nou projecte proposa solucions arquitectòniques ben diferents a les fixades 
en el moment de l'adjudicació del contracte, que afecten elements rellevants de les 
obres, com són l'accessibilitat, la protecció dels edificis dels efectes del mar i la 
instal·lació de la climatització per tal de preservar les obres que s'hi mostraran. La 
Comissió és del parer que aquests aspectes són prou rellevants com perquè els 
licitadors els ponderessin quan van presentar les seves ofertes d'acord amb el 
projecte originari, de manera que la modificació del contracte per aquestes causes 
no sembla ajustar-se plenament als límits que la legislació estableix a l'exercici del 
ius variandi de l’Administració.” 

 
2.3. NOU INFORME TÈCNIC SOBRE LA CONCURRÈNCIA DE CAUSES QUE 

JUSTIFIQUEN LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La concurrència de les causes que justifiquen la modificació del contracte es reitera en 
el nou Informe elaborat en data 13 de març de 2013, pel Sr. Josep Solé Arqués Gerent 
de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic (consta com annex II al Dictamen), que es transcriu integrament a 
continuació: 
 

“Aquest informe es redacta a la vista del Dictamen emès per la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya el 20 de desembre de 2012 referent a la 
proposta de modificació del contracte per l’execució del projecte reformat indicat a 
l’encapçalament i com a complement de l’informe emès pel mateix tècnic sotasignat 
el 20 de juliol de 2012 sobre el mateix objecte. 
 
La Comissió Jurídica Assessora en l’esmentat Dictamen informa desfavorablement 
la proposta de modificació del contracte amb un extens argumentari molt 
fonamentat on, tot i assumir les justificacions tècniques de l’informe de 20 de juliol, 
considera que aquestes son molt forçades i que les modificació del sistema de 
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distribució de clima en el museu Cau Ferrat per l’eliminació de la tarima prevista 
inicialment així com la supressió de la façana de vidre i les rampes exteriors, amb 
les modificacions que requereix en la distribució interior per solventar els problemes 
d’accesibilitat, responen a motius estètics i no a mancances del projecte o a 
l’aparició de noves normatives més exigents ni de requeriments tècnics més 
exigents que el previstos en el projecte. 
 
Per tant, la Comissió considera que aquestes modificacions no estan contemplades 
com a causa de modificació del contracte en els Plecs del mateix i, per tant , no es 
justifica aquesta modificació de contracte proposada. 
 
Davant d’això, i atenent que l’argumentari dels Comissió es recolza en bona part en 
l’informe emès pel tècnic sotasignat el 20 de juliol de 2012, i considerant que a la 
vista de la interpretació de la Comissió Jurídica Assessora, alguns aspectes 
d’aquest informe requereixen d’una millor explicació, es procedeix a continuació a 
completar i aclarir els següents aspectes: 

 
 La eliminació de les rampes exteriors i els murs de vidre de la façana marítima 

amb la necessitat d’adequar la façana d’obra que passa a ser exterior i els 
ajustos en la distribució interior per garantir l’accessibilitat a persones amb 
mobilitat reduïda. 

 La modificació del dimensionat i la distribució del clima per adequar-lo als nous 
requeriments motivats per la desaparició del gran volum d’aire de la façana de 
vidre i la nova distribució (de conductes) del Cau Ferrat. 

 
La eliminació de les rampes exteriors i els murs de vidre de la façana marítima amb 
la necessitat d’adequar la façana d’obra que passa a ser exterior i els ajustos en la 
distribució interior per garantir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Aquesta modificació està justificada en l’informe de 20 de juliol en base al previst en 
el Plec de clàusules administratives del contracte com a supòsit de possible 
modificació del contracte en l’apartat 1.21.4:  

 
1.21.4 Per raó de millores del projecte necessàries per garantir els objectius i la 
funcionalitat previstes degudes a mancances del propi projecte o per l’aparició de 
noves normatives o requeriments tècnics més exigents dels previstos de cara a 
millorar la durabilitat de l’obra. 
 
La Comissió considera que “no s’adverteixen mancances del projecte, sinó una 
disparitat de criteris informadors de la rehabilitació i restauració. Tampoc no consta 
justificad a l’expedient l’aparició de noves normatives més exigents ni de 
requeriments tècnics igualment més exigents que els previstos en el projecte”. 
 
En aquest sentit cal insistir que la modificació del projecte s’ha dut a terme en base 
als criteris de trobar la millor solució tècnica per complir les exigències funcionals 
d’un equipament museístic garantint la preservació d’un patrimoni arquitectònic 
protegit. El projecte inicial s’ajustava, en principi, a aquests requeriments, però amb 
unes propostes arquitectòniques molt discutides que són objecte d’un procediment 
contenciós administratiu d’una plataforma ciutadana que considera que es vulnera 
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la protecció del monument. Si a aquest fet se li afegeix que en el decurs de les 
obres es va constatar la necessitat d’ajustar el tipus de vidre previst per garantir un 
adequat control solar, plantejant-se diferents alternatives que suposaven, en 
qualsevol cas, una modificació respecte del vidre previst en el projecte aprovat. En 
aquest context, i davant de la petició del Consorci del Patrimoni de Sitges, renunciar 
a aquesta façana de vidre per una alternativa més segura des del punt de vista de 
la protecció del patrimoni cal considera-la una alternativa tècnica a un major 
requeriment de seguretat respecte de la protecció del patrimoni. D’altra banda la 
nova solució plantejada, sense modificar els usos ni la funcionalitat del projecte 
inicial, ofereix majors garanties de fiabilitat i facilitat de manteniment, per la qual 
cosa cal considerar-la com una millora, no basada en noves normatives, però sí en 
requeriments tècnics més exigents, que estan justificats i que garanteixen millor la 
durabilitat de l’obra. 
 
La modificació del dimensionat i la distribució del clima per adequar-lo als nous 
requeriments motivats per la desaparició del gran volum d’aire de la façana de vidre 
i la nova distribució (de conductes) del Cau Ferrat 
 
Aquesta modificació es justifica en l’informe de 20 de juliol en el següent supòsit de 
modificació previst en el contracte: 
 
1.21.3 Per raons inherents a l’especificitat de les peces artístiques que s’hauran 
d’exposar en els edificis a restaurar, i que estan referides a requeriments tècnics de 
seguretat i control higrotèrmic de l’aire, diferents a les previstes en el projecte per 
raó de noves normatives o criteris tècnics justificats 
 
La Comissió considera que “aquesta justificació no encaixa en la finalitat d’aquesta 
clàusula contractual”, sinó a una “reorientació del projecte per raons estètiques”. 
 
Novament cal reiterar que aquesta modificació del projecte s’ha dut a terme en base 
als criteris de trobar la millor solució tècnica per complir les exigències funcionals 
d’un equipament museístic garantint la preservació d’un patrimoni arquitectònic 
protegit. En aquest cas en un aspecte essencial com es la climatització d’un espai 
museístic que ha de contenir obres de molt valor i on els requeriments de control 
higrotèrmic són molt estrictes. La solució proposada en el projecte de construir una 
tarima que permetés amagar els conductes de distribució d’aire, suposava una 
solució tècnica eficient respecte a la climatització, però la seva implantació en obra 
va demostrar la inviabilitat tècnica de fer-ho compatible amb la preservació de la 
imatge de la sala noble del Cau Ferrat. Aquesta incompatibilitat venia donada pel fet 
que l’elevació resultant era molt superior a la que es podia deduir de la informació 
gràfica del projecte degut, potser, a un excessiu optimisme per part del projectista 
en la possibilitat de minimitzar la dimensió dels conductes i, segur, a l’existència no 
detectada d’una inclinació significativa del terra de la sala que calia compensar amb 
la tarima. Tot plegat suposava una afectació molt significativa en les parets 
perimetrals, les finestres i accessos, així com el basament de les columnes que feia 
inviable l’objectiu expressat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona en l’acord de 18 d’abril de 2012 d’aprovació del Projecte bàsic reformat 
de “...fer èmfasi en l’impacte, que haurà de ser el mínim possible, sobre les sales 
del Cau Ferrat....”. L’alternativa proposada en el projecte reformat es de una major 
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complexitat tècnica i constructiva i és la única possible que fa compatible un 
impacte mínim sobre la sala amb els requeriments de control higrotèrmic. És per 
això que en cap cas es pot considerar aquesta modificació deguda a raons 
estètiques, sinó a criteris tècnics plenament justificats com es preveu en el supòsit 
de modificació del contracte indicat. 
 
Així, s'ha d'afirmar que l’abast tècnic de les modificacions proposades es correspon 
amb les causes que, atesa la complexitat de l’obra i la condició d’especial protecció 
del patrimoni a rehabilitar bàsicament, es van consignar expressament en la 
clàusula 1.21 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, raó per 
la qual van ser conegudes per tots els licitadors des de la convocatòria de la licitació 
i els van permetre formular les seves ofertes en correspondència a la dita previsió. 
 
Es per tot això exposat que es considera que està plenament justificada les raons 
tècniques de les modificacions introduïdes en el Projecte reformat, i que correspon 
la modificació del contracte per la seva execució, de manera que aquesta es dugui 
a terme amb la màxima celeritat tal com recomana la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de Barcelona en l’acord esmentat de 18 d’abril de 2012: “Activar 
la realització i execució del projecte (reformat) executiu per tal de que una vegada 
aprovat es pugui prosseguir, quan abans millor, les obres. Amb aquesta acció 
s’evitaria l’acció perniciosa de l’ambient marí a que estan exposats els interiors dels 
edificis i especialment, els elements més fràgils” 
 

Als informes tècnics reproduïts en el present dictamen, que s’han incorporat a 
l’expedient, consten degudament acreditades les raons d’interès públic per a atendre les 
causes imprevistes sorgides, de conformitat amb el que es disposa a l’article 202.1 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, les quals de conformitat 
amb el que preveu el paràgraf 2 de l’article indicat es troben recollides en els plecs i 
document contractual subscrit. 
 
2.4. DICTAMEN ELABORAT PELS LLETRATS JORDI ABRAS I PABLO F. 

NAVARRO 
 
Per encàrrec de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, els Lletrats Jordi Abras Carbó i Pablo 
F. Navarro Fernández, de la Consultora Landwell PricewaterhouseCoopers Tax & 
Legal Servicies S.L., han emès un Dictamen les conclusions del qual són les següents 
(consta com annex III al present Dictamen): 
 

“1.-La Comissió Jurídica Assessora ha informat de manera desfavorable la proposta 
de modificació del contracte a través del seu Dictamen 420/12, de 20 de desembre 
de 2.012. No obstant, donat el seu caràcter no vinculant, l’òrgan de contractació no 
resta obligat a seguir el criteri manifestat per l’alt òrgan consultiu. La Diputació 
només té l’obligació de comunicar la decisió que adopti a la Comissió i, en cas que 
aquesta no segueixi el seu criteri o no es pronunciï en el mateix sentit, n’ha de 
fonamentar els motius. 
 
2.-La modificació objecte d’examen resta subjecte als requisits procedimentals i 
substantius establerts en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), aplicable per raons temporals en virtut de la Disposició transitòria 
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primera del vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
3.-Quant al règim substantiu de modificació, l’article 202 de la LCSP estableix que 
tota modificació (i) ha d’obeir a necessitats d’interès públic; (ii) atendre a causes 
imprevistes; i, (iii) no alterar les condicions essencials del contracte. 
 
(i)Pel que fa al primer dels requisits, és possible concloure que la proposta de 
modificació del contracte obeeix a necessitats d’interès públic, degudament 
justificades a l’expedient. Així ho aprecia també la Comissió Jurídica Assessora en 
el seu informe. 
 
(ii)Quan al segon dels requisits, l’examen efectuat permet concloure que les 
diferents modificacions introduïdes en el projecte reformat i que motiven la proposta 
de modificació del contracte es troben recollides expressament en les causes 
contingudes en la clàusula 1.21 del Plec. A diferència del criteri manifestat per la 
Comissió Jurídica Assessora, considerem que la documentació tècnica que figura a 
l’expedient demostra que el nou sistema de climatització del Cau Ferrat obeeix a 
criteris tècnics justificats i, pel que fa a l’eliminació de les rampes i el mur de vidre 
de la façana de mar, i la seva substitució per rampes i elevadors a l’interior dels 
edificis, que és una solució tècnica que respon a requeriments tècnics més 
exigents, degudament justificats i que garanteixen millor la durabilitat de l’obra. 
 
(iii)Finalment, en relació a l’alteració de les condicions essencials del contracte, 
resulta acreditat a l’expedient que les modificacions introduïdes en el projecte 
reformat, degudes a la demanda del Consorci del Patrimoni de Sitges, no suposen 
cap alteració substancial respecte del projecte inicial. És més, el fet que aquestes 
modificacions responguin a necessitats tècniques imprevistes que ja estaven 
contemplades inicialment en la clàusula 1.21 del Plec demostra que tots els 
licitadors van poder conèixer aquestes circumstàncies d’inici i, per tant, que les van 
poder valorar oportunament en el moment de presentar l’oferta. 
 
4.-Pel que fa al compliment dels requisits procedimentals, les diferents actuacions 
que consten a l’expedient de modificació del contracte demostren que s’han 
observat tots els requeriments de caràcter procedimental exigits tant per la 
legislació contractual com per la local. Així ho reconeix també la Comissió Jurídica 
Assessora en el seu informe. 
  
5.-Per tot plegat, considerem que la proposta de modificació del contracte adjudicat 
a l’UTE Cau Ferrat per a l’execució de les obres de <Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i 
Museu del Cau Ferrat de Sitges> és ajustada a Dret perquè compleix tots els 
requisits formals i materials que regulen i condicionen l’exercici de la prerrogativa 
del ius variandi per part de l’Administració.” 
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2.5. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT 

 
En resum, els informes tècnics i jurídics emesos, justifiquen la modificació del 
contracte en la complexitat de l’obra en execució, que ha comportat com s’havia 
palesat en els plecs. En posar-se de manifest aquest extrem, doncs, la modificació no 
suposa l’alteració substancial del contracte, així com que han quedat acreditades les 
raons d’interès públic que la justifiquen. Així mateix, amb la incorporació al present 
Dictamen dels informes tècnics i jurídics emesos, mitjançant la seva reproducció 
íntegra el primer i quant a les conclusions el segon, i la seva agregació com annexos 
(II i IIII, respectivament), es dóna compliment a l’exigència de motivació de la resolució 
continguda en l’art. 89.5 de la L 30/1192, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
D’altra banda, i com s’escau reajustar els terminis d’execució del contracte en atenció 
a la modificació soferta, l’informe tècnic de data 20 de juliol de 2012 recull una 
ampliació del termini final de l’execució de l’obra en  6 mesos al Cau Ferrat, 8 mesos 
Can Rocamora i 10 mesos el Museu Maricel de Mar, tal i com es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Els terminis 
 
L’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 d’abril de 2010, va 
adjudicar definitivament la contractació d’aquestes obres, i va determinar un termini total 
d’execució de 76 setmanes i uns terminis parcials de 63 setmanes per l’edifici Rocamora 
i 52 setmanes pel Cau Ferrat. 76 setmanes suposen un total d’ 1 any i 7 mesos 
d’execució. 
 
L’1 de juny de 2010 es va signar l’acta de comprovació del replanteig, el que va 
comportar la signatura de l’acta d’inici de l’execució del contracte d’obres. Així les coses, 
l’obra havia de finalitzar per tot l’1 de gener de 2012. Això no obstant, les obres han estat 
suspeses parcialment en dos moments (Ple 28-04-11 i JG 22-12-2011) havent-se 
realitzat el termini de finalització de l’obra, de manera que la nova data de finalització 
s’assenyalava pel 30 de juny de 2012. 
 
El 28 de juny de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Dictamen 392/12 que proposa la pròrroga del termini fins el 31 de desembre del 2012. 
 
En aquest moment la planificació dels treballs continguda en el projecte reformat preveu 
un termini d’obra de 12 mesos, i tenint en compte que un dels criteris d’adjudicació del 
contracte va ser la reducció del termini, amb el lliurament progressiu dels edificis objecte 
del contracte, s’escau establir com a nou calendari de lliurament d’edificis comptador des 
de la signatura de la modificació del contracte, el següent: 
 
Cau Ferrat  6 mesos 
Can Rocamora 8 mesos 
Maricel de Mar           10 mesos 
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Aquests nous terminis són proporcionals tant al cost com al percentatge d’incidència 
d’obra en els tres Museus pel projecte reformat, i d’acord amb als paràmetres emprats 
en les dues anteriors actes de preus contradictoris que varen comportar la modificació 
del contracte d’execució de les obres.” 
 
Analitzant l’informe, es constata que aquest càlcul parteix del termini d’execució previst 
en el projecte reformat, al qual se li ha aplicat la reducció del termini derivada de 
l’oferta presentada per la UTE contractista i, finalment, ha estat reajustat com a 
conseqüència dels períodes de suspensió parcial i temporal que han sofert les obres. 
Aquest reajustament tal i com s’ha descrit s’ajusta a allò previst a l’article 159 del 
Reglament General de 2001, de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el qual resulta 
plenament vigent si tenim en compte la previsió de la clàusula 83 del Plec de 
Clàusules Generals de contractació de la Diputació de Barcelona (d’obres i 
instal·lacions), en relació amb el dictamen 268/08 de la Comissió Jurídica Assessora, 
ja que la previsió jurídica no depèn exclusivament d’una base jurídica del Reglament 
General de 2001 indicat. 
 
S’ha d’assenyalar, així mateix, que la present proposta consisteix en una modificació 
de contracte, de manera que aquest manté la seva identitat, Com es constata en els 
informes tècnics i jurídic a bastament al·ludits i continguts en el present dictamen, no 
es produeix una alteració substancial del contracte. La finalitat del contracte era 
precisament la remodelació del conjunt de museus de Sitges, objecte que amb la 
modificació contractual que es proposa no es pot dubtar que es manté plenament. Es 
tracta, al fil de l’argument del Tribunal Suprem, d’una acomodació del primitiu objecte 
contractual a les necessitats imposades per l’ interès públic, fent-ne ús del ius variandi 
conforme a dret, sense alterar substancialment els termes del contracte ni vulnerar el 
Plec de condicions del concurs, en no haver-se modificat en els seus termes 
essencials les condicions que van donar lloc a l’adjudicació del contracte celebrat (STS 
de 21.1.2000, Ar 2000/1230, Fonament de Dret 4t). I aquesta darrera asseveració es 
garanteix principalment pel fet de resultar ja prevista en els plecs la modificació que es 
proposa.  
 
Cal assenyalar també que la proposta recull la necessitat d’adaptar el preu d’execució 
del projecte reformat a la baixa aportada en el seu moment per la UTE Cau Ferrat, 
contractista de l’obra. En efecte, s’ha aplicat la baixa formulada en la oferta de la 
licitació, al pressupost d’execució material del projecte reformat. 
 
Pel que fa a la fonamentació jurídica, finalment, s’ha de constatar que, amb ocasió de 
l’aprovació de la proposta de modificació per la Junta de Govern en la sessió de 26 de 
juliol de 2012, ja va dur-se a terme el tràmit d’audiència al contractista, d’acord amb el 
que regula l’art. 195.1 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, que com s’ha 
dit abans resulta aplicable al cas per raons temporals, en relació a les previsions 
contingudes a la Disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, actualment recollits amb idèntic contingut en l’article 211.1 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. El resultat de l’audiència al contractista és que es compta 
amb la seva conformitat amb la tramitació administrativa escaient per a l’aprovació de 
la modificació del contracte per les obres de “Restauració, condicionament i 
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remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del 
Cau Ferrat de Sitges”. 
 
2.6. INFORME DE LA SECRETARIA I LA INTERVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 
 
En data 18 de març de 2013, per la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de 
Barcelona ha estat emès el corresponent Informe, de caràcter preceptiu i no vinculant, 
en relació amb la proposta del present Dictamen (consta com a annex IV). Aquest 
Informe diu el següent: 

 
“I.  ANTECEDENTS. 
 
Els antecedents fonamentals referits a l’aprovació del projecte i a la contractació de 
les obres de "Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del 
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges", als 
efectes del present informe, són els que tot seguit s’indiquen: 
 
1. El Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges aprova inicialment el 

projecte el 5 d’octubre de 2009, per un import de 9.211.409,20 € IVA inclòs, i el 
sotmet a informació pública mitjançant anunci publicat en el BOPB núm. 240, de 
7 d’octubre de 2009, que finalitza sense haver-se presentat cap al·legació. 

 
2. El Consell General del Consorci el 5 d’octubre de 2009 acorda delegar en la 

Diputació de Barcelona les seves funcions i competències per a la licitació, 
adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte d’obres. El Ple 
de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre de 2009 accepta la delegació. 

 
3. El Ple de la Diputació de Barcelona, el 26 de novembre de 2009, aprova la 

contractació de les obres per un pressupost de 9.211.409,20 € IVA inclòs. 
 
4. El Ple de la Diputació de Barcelona adjudica provisionalment la contractació de 

les obres el 25 de març de 2010 i definitivament el 29 d’abril de 2010, a l’UTE 
Cau Ferrat per un import de 6.352.558,63 €, IVA inclòs. El contracte es formalitza 
el 20 de maig de 2010. 

 
5. L’1 de juny de 2010 es procedeix a la comprovació del replanteig i es signa l’acta 

d’inici d’obra. 
 
6. El Ple de la Diputació de Barcelona, el 28 d’abril de 2011, aprova l’acta de preus 

contradictors número 1 de les obres, el que suposa una liquidació addicional de 
836.227,4 € que, aplicat el 18 % d’IVA de 150.520,94 €, dóna un import total de 
986.748,41 €. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 22 de desembre de 2011, 

aprova la suspensió parcial i temporal de les obres i del termini d’execució, així 
com l’acta de preus contradictors número 2 de les obres, sense cap import líquid 
addicional i amb un increment del termini d’execució del contracte que es fixa 
per al 30 de juny del 2012. 
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8. La Comissió Executiva del Consorci, el 29 de desembre de 2011, aprova 
inicialment del projecte bàsic reformat de les obres; el sotmet a informació 
pública mitjançant anunci en el BOPB de 4 de gener de 2012 i l’aprova 
definitivament el 22 de març de 2012, tot resolent les al·legacions formulades. 

 
9. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 26 de gener de 2012, 

aprova l’inici del procediment per a la redacció del projecte reformat i per a la 
modificació del contracte d’obres i autoritza la Direcció facultativa per a la 
redacció del dit projecte reformat. 

 
10. El Consell General del Consorci, el 14 de juny de 2012, aprova inicialment el 

projecte executiu reformat de les obres amb un l’import líquid addicional de 
942.381,78 €, IVA inclòs; el sotmet a informació pública mitjançant anunci en el 
BOPB de 28 de juny de 2012 i resta aprovat definitivament el 16 de juliol de 
2012, en no haver-se formulat al·legacions. 

 
11. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 26 de juliol de 2012, aprova 

la proposta de modificació del contracte d’obres per adequar-lo al projecte 
reformat aprovat pel Consorci i sol·licita dictamen preceptiu i no vinculant a la 
Comissió Jurídica Assessora. 

 
12. El 26 de juliol de 2012 es remet la sol·licitud del dictamen citat i l’extracte de 

l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals als efectes 
de la seva remissió a la Comissió Jurídica Assessora.  

 
13. El 22 de gener de 2013 té entrada en el registre de la Diputació de Barcelona el 

dictamen 420/12, de 20 de desembre de 2012, de la Comissió Jurídica 
Assessora, desfavorable a la proposta de modificació del contracte d’obres. 

 
II. CARÀCTER PRECEPTIU I NO VINCULANT DEL PRESENT INFORME. 

 
En aquest cas, el present informe té caràcter preceptiu, d’acord amb l’article 
275.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 3.1.c) del Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el 
règim jurídic dels funcionaris amb habilitació estatal. 
 
Per altra part, d’acord amb el que disposa l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, els informes com a regla general seran 
facultatius i no vinculants. Tindran el caràcter de vinculant quan expressament 
ho assenyali una norma jurídica amb rang de llei.  
 
Atès que no existeix cap norma amb rang de llei que declari aquest informe com a 
vinculant, és clar que el present informe no és vinculant, per aplicació de la regla 
general establerta en l’article anteriorment assenyalat. 
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III. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA. 
 

1. Tramitació procedimental. 
 

Cal constatar d’inici que l’expedient s’ha substanciat, tant pel que fa a la seva 
aprovació com a l’adjudicació, a l’empara de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP/2007), la vigència de la qual s’estén a tota la 
tramitació de l’expedient, de conformitat amb les pròpies disposicions de la legislació 
posterior dictada en l’àmbit contractual. Així ho estableixen la disposició transitòria 
setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible i la disposició 
transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 
3/2011, de 14 de novembre), asseverant que els contractes adjudicats anteriorment, 
amb relació als seus efectes, compliment i extinció –inclosa la seva durada i el règim 
de pròrrogues-, se seguiran regint per la norma que era vigent quan van ser 
adjudicats. 
 
En segon lloc, s’ha de posar de manifest la necessitat d’haver sol·licitat amb caràcter 
preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, tal i com prescriu l’article 
195.3.b) de la LCSP/2007, aplicable, com s’ha dit, a l’expedient en qüestió, ja que es 
donaven els dos requisits exigits en l’article invocat. D’una banda, perquè la 
modificació del contracte que es proposava superava el 20 %, en concret s’elevava 
fins el 29’99 %, i, d’altra, pel fet que el preu primitiu del contracte era superior als 
6.000.000 d’€, xifra que en el present expedient ascendeix a 6.352.558’63 €, IVA 
inclòs. 
 
Més enllà de la constància de la legislació aplicable a l’expedient objecte de la 
proposta de dictamen i de la necessitat del pronunciament preceptiu de la Comissió 
Jurídica Assessora, cal constatar que la tramitació de l’expedient ha estat correcta i 
adequada a la normativa d’aplicació. 
 
Així mateix ho expressa la Comissió Jurídica Assessora en la pàgina 8 del seu 
dictamen, en afirmar que “quant a la tramitació del procediment, la documentació que 
integra l’expedient posa de manifest que s’han observat els requeriments de caràcter 
procedimental exigits tant per la legislació contractual i la legislació local”. 

 
2. Caràcter no vinculant del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora  

 
La Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, regula en el seu 
article vuitè la naturalesa del dictamen preceptiu. La seva qualitat preceptiva ve 
determinada com hem vist en l’article 195.3.b) de la LCSP/2007, però els seus 
efectes no són vinculants. En efecte, l’apartat primer de l’article 8 de la Llei reguladora 
de la Comissió Jurídica Assessora estableix la naturalesa no vinculant del seu 
dictamen en relació amb el precepte de la LCSP/2007 citat. 
 
Això no obstant, l’article 13 del mateix text legal incideix en dues obligacions quan 
l’òrgan de contractació no segueixi el criteri de la Comissió Jurídica Assessora. D’una 
banda, estableix la obligació de comunicar-li la resolució finalment adoptada i, d’altra 
banda, caldrà fonamentar els motius que donen lloc a l’adopció d’un acord que no 
segueixi aquell criteri, d’acord amb l’article 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
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IV.  ACORDS QUE ES PROPOSEN I EXIGIBILITAT DE L’INFORME. 
 

La normativa aplicable, tractant-se de la modificació d’un contracte administratiu 
d’execució d’obres, està conformada per l’article 217, apartats 3 i 4, amb relació a 
l’article 202 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
pel que fa al procediment d’aplicació a l’expedient de modificació del contracte; per 
l’article 275.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte de l’informe 
preceptiu previ de Secretaria i Intervenció de la Corporació; per l’article 195.3.b) de la 
LCSP/2007, respecte de la necessitat del dictamen de l’òrgan consultiu de la 
Comunitat Autònoma, equivalent al Consell d’Estat, que es concreta a Catalunya a la 
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, en virtut de la previsió 
continguda a l’article 275.3.b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Cal recordar que aquesta Secretaria i Intervenció general de la Corporació ja van 
emetre l’informe preceptiu a què s’ha fet referència en el paràgraf anterior, de forma 
prèvia a l’aprovació, per part de la Junta de Govern de la Diputació de data 26 de 
juliol de 2012, del dictamen núm. 485/12, de la proposta de modificació del contracte 
relatiu a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat 
de Sitges”. 
 
Així doncs, en relació amb la proposta de dictamen formulada, en no seguir-se el 
pronunciament establert en el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, 
l’abast del present informe ha de circumscriure’s a la constatació del compliment dels 
requisits de motivació de les raons que donen lloc a adoptar l’acord que difereix del 
criteri establert en el dictamen de la Comissió, així com la comunicació a aquest 
òrgan consultiu de la decisió adoptada. 

 
V. ANÀLISI SOBRE L’ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA LEGISLACIÓ 

APLICABLE. 
 

En el present supòsit, la vinculació de la decisió de la Corporació al sentit 
desfavorable del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora determinaria la 
necessitat de no modificar el contracte d’obres actualment vigent per adaptar-lo al 
projecte reformat, sinó resoldre’l sobre la base que el dit òrgan consultiu, tot i que 
reconeix la concurrència d’interès públic per a la modificació contractual i que 
manifesta que les “raons que motiven la modificació del projecte han estat prou 
explicitades, raonades i raonables com per excloure un comportament arbitrari per 
part de l’Administració” i que “han estat informats favorablement per l’òrgan consultiu 
especialitzat tècnicament en la matèria, com és la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural de Barcelona” (pàg. 19 del dictamen), conclou que “la modificació per 
aquestes causes (dues de les tres previstes als propis Plecs) no sembla ajustar-se 
plenament als límits que la legislació estableix a l’exercici del ius variandi de 
l’Administració” (pàg. 22 del dictamen). 
 

Tanmateix, la proposta de dictamen no segueix el criteri de la Comissió Jurídica 
Assessora i motiva la decisió sobre la base que l’informe tècnic de la Gerència de 
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de l’Àrea 
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de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona de 13 de març de 2013 -tot 
reiterant l’informe tècnic emès el 20 de juliol de 2012 en aprovar-se la proposta de 
modificació contractual-, es referma en què l’abast tècnic de les modificacions 
proposades es correspon amb les causes que, atesa la complexitat de l’obra i la 
condició d’especial protecció del patrimoni a rehabilitar bàsicament, es van consignar 
expressament en la clàusula 1.21 del Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, raó per la qual van ser conegudes per tots els licitadors des de la 
convocatòria de la licitació i els van permetre formular les seves ofertes en 
correspondència a la dita previsió. 
 

A més, la proposta de dictamen fa extensa referència a la concurrència dels requisits 
necessaris per justificar la modificació contractual d’acord amb l’article 202 
LCSP/2007 i incorpora les conclusions d’un dictamen jurídic extern que confirma dita 
concurrència. Així doncs, desenvolupa la motivació tant pel que fa la concurrència de 
l’interès públic, com a l’existència de causes previstes expressament en els Plecs, 
com s’ha dit, i, finalment, a la no afectació de les condicions essencials del contracte. 
Fins i tot, pel que fa a aquest darrer extrem, la proposta de dictamen conté una 
referència a l’informe 43/2008 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de l’Estat, de 28 de juliol de 2008, que posa de manifest que quan els documents 
contractuals –referència als Plecs- prevegin la possibilitat de modificació de 
determinades clàusules, resulta indiferent que afecti les condicions essencials del 
contracte, ja que es tracta d’una possibilitat coneguda prèviament per tots els 
licitadors, abans de formular la seva oferta. Així ho assenyala també la Comissió 
Jurídica Assessora en el seu dictamen. 
  

El primer dels requisits, concurrència d’interès públic, és un aspecte que també 
aprecia el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Pel que fa al segon, la 
proposta de dictamen motiva l’adequació de les modificacions proposades a les 
causes previstes en el propi Plec regulador en base a la documentació tècnica 
incorporada a l’expedient en el sentit de considerar que acredita que obeeix a criteris 
tècnics justificats, a requeriments purament tècnics de seguretat i control higrotèrmic 
de l’aire i més exigents per a garantir millor la durabilitat de l’obra i tots ells 
subsumibles en les causes de modificació previstes al propi Plec (apartats 3 i 4 de la 
clàusula 1.21 del Plec, respectivament). Respecte del tercer requisit, la no afectació a 
les condicions essencials del contracte, s’afirma a la proposta de dictamen -en base a 
l’informe tècnic referit- que les modificacions proposades no suposen alteració 
substancial respecte del projecte inicial i s’afegeix la referència a l’informe de la Junta 
Consultiva abans citat quant a la irrellevància de la dita alteració en cas que les 
causes de modificació s’hagin previst en el Plec, circumstància que també palesa la 
Comissió Jurídica Assessora en el seu dictamen. 
 

En conclusió, s’informa favorablement la proposta de dictamen que s’eleva a l’òrgan 
de contractació, atès que s’ha motivat i que es preveu comunicar aquesta decisió a la 
Comissió Jurídica Assessora, en haver-se donat compliment als requisits exigits en 
els articles 13.5 i 6 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica 
Assessora, i 6 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica 
Assessora, aprovat per Decret 69/2006, d’11 d’abril. 
 

No obstant això, la Junta de Govern de la Corporació acordarà el que estimi més 
oportú.” 
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Vist l’apartat 3.1.d) 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. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això es proposen a la Junta de Govern els següents, 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la modificació del contracte formalitzat amb la unió temporal 
d’empreses UTE Cau Ferrat (CIF U65316192), relatiu a l’execució de les obres de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, que suposa un líquid addicional 
de 778.827,92 € que aplicat el 21% d’IVA de 163.553,87 €, en atenció a la modificació 
del tipus impositiu general del Impost sobre el Valor Afegit prevista pel Reial decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostaria i de 
foment de la competitivitat, amb efectes 1 de setembre de 2012, resulta un import total 
de 942.381,78€, de conformitat al projecte reformat aprovat definitivament pel Consorci 
del Patrimoni de Sitges. 

 
Segon.- Aprovar un increment dels terminis d’execució del contracte en atenció a la 
modificació soferta, ampliant el termini final d’execució de l’obra 6 mesos al Cau 
Ferrat, 8 mesos Can Rocamora i 10 mesos el Museu Maricel de Mar; aquest càlcul 
resulta de l’aplicació del termini d’execució previst en el projecte reformat un cop 
aplicada la reducció del termini derivada de l’oferta presentada per la UTE contractista. 
 
Tercer.-  Comunicar la resolució anterior a l’adjudicatari per tal que en el termini de 
quinze dies comptadors des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de la 
modificació, constitueixi a la Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de trenta-vuit 
mil nou-cents quaranta-un euros amb quaranta cèntims (38.941,40) €, en concepte 
d’ampliació de la garantia definitiva. 

 
Quart.-  Aixecar la suspensió parcial i temporal de les obres. 
 
Cinquè.- Advertir l’empresa adjudicatària que, d’acord amb el que preveuen els 
articles 202 i 140 de la LCSP, en relació a les previsions contingudes a la Disposició 
transitòria tercera de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica la Llei 30/2007, dins el 
termini dels 10 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, 
haurà de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Sisè.- Disposar la despesa de nou-cents quaranta-dos mil tres-cents vuitanta-un euros 
amb setanta-vuit cèntims (942.381,78) €, IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/336A1/65000 del vigent pressupost 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- Notificar els presents acords, a la unió temporal d’empreses adjudicatària UTE 
Cau Ferrat i a la Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb el que disposen els 
articles 13.5 i 6 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i 6 
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del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, 
aprovat pel Decret 69/2006, d’11 d’abril. 
 
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 i la declaració d’urgència, el Sr. Fogué manifesta 
la seva abstenció en tots els  punts; llevat del dictamen que proposa l’aprovació de la 
modificació del contracte per a l’execució de les obres del projecte de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edifics del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, al qual vota en contra. 
 
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, 
 


