
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
Data:    11 d’abril de 2013 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11.15 hores del matí 
Hora d’acabament:  11.30 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Il.lm.      Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.m.  Sr.   Joan Roca i Lleonart 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells i Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lma.  Sra.  Mireia Hernández i Hernández 
Il.lm.    Sr.    Andreu Carreras i Pugidelliure 
Il.lma.  Sra.  Mercè Rius i Serra 
Il.lm.    Sr.    Ramon Castellano Espinosa 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Bruch 



Il.lma.  Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.    Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:  
 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 21 de març de 2013. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2.- Dictamen de la Presidència que proposa ratificar la formalització del protocol signat 
en data 26 de març de 2013 entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de 
Barcelona i les 4 Diputacions, que permeti la cooperació mútua en la planificació i el 
desenvolupament de les accions de commemoració dels fets de 1714. 
 
Secretaria General 
 
3.- Dictamen de la Presidència que proposa donar la conformitat a la designació de 
representant en la Comissió Tècnica de Cooperació Cadastral, a instància de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
4.- Dictamen de la Presidència que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de 
modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 28 de febrer de 2013, de compareixença com a 
codemandada davant el Jutjat Social núm. 21 de Barcelona en el procediment núm. 
704/2011, instat per E.J.A. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en 
reclamació de determinació de contingència de baixa per incapacitat temporal derivada 
d’accident laboral. 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 4 de març de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 
417/2012-B1, instat per A.E.M. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc 
a la carretera BV-1432, a causa de la col·lisió amb una pedra que es va despendre del 
talús de la carretera. 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 18 de març de 2013, de compareixença com a 
codemandada davant el Jutjat Social núm. 1 de Terrassa en el procediment núm. 
69/2013, interposat per M.M.A. contra el decret que va inadmetre, per extemporània, la 
petició administrativa respecte a la declaració del dret a accedir a la plaça de personal 
funcionari de tècnic mitjà en biologia ocupada per una altra persona. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 130/2011-M, interposat per E.R.D. contra 
la desestimació del recurs de reposició formulat contra l’aprovació de la resolució de la 
convocatòria de Carrera Professional CP 2008-2009. 
 
9.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 529/11-D interposat per Cedinsa Eix 
Transversal contra la desestimació del recurs de reposició formulat contra l’acord que 
autoritzava els obres d’ampliació de la C-25 en la carretera C-154 als termes 
municipals de Vic i Gurb. 
 
10.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el recurs 
contenciós administratiu núm. 85/2009 interposat per I.P.G. contra la resolució, d’11 de 
desembre de 2008, del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya que va aprovar definitivament el "Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del parc del Montseny", en el sentit d’anul·lar l’art. 21.2 
del TR de les ordenances d’ús públic del parc. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes 
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013. 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de 
cultura popular i tradicional d’arrel catalana amb programació continuada d’activitats 
anuals per a l’any 2013. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès per a la gestió de les biblioteques de la seva titularitat, d’acord amb el 
corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 9 d’octubre de 
2001. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria del 
concurs de fotografies sobre llibres i lectura al Berguedà “40 anys llegint a l’ombra del 
Pedraforca”. 
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Programació 
 
FEDER 
 
15.- VALLGORGUINA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del 
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de 
Vallgorguina d’un import màxim de tres-cents setanta-quatre mil sis-cents noranta-cinc 
(374.695) €. 
 
16.- LES CABANYES.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia de la part 
no disposada per l’Ajuntament de Les Cabanyes del conveni de la línia de préstecs-
pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més per import de 
dos-cents trenta-tres mil set-cents setanta-vuit euros amb setanta-quatre cèntims 
(233.778,74) € 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

17.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i Ajuntaments. 
 

18.- Dictamen que proposa cedir l’ús en precari, a favor de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, de diferents espais de l’edifici Residència Ramon Llull, situat 
al recinte de l’Escola Industrial. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Permisos d’obres 
 

19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Callús, en resolució de l’expedient núm.  2012/8985. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Saborit La Gleva, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/478. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Serradora Boix, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/735. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de JM.A.T., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/995. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Argentona, en resolució de  l’expedient núm. 2013/1254. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Red 
Elèctrica de España, SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/1366. 
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25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de J.R.A., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/1415. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la 
Fundació “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del programa 
de conservació dels espais naturals protegits, per un import d’un milió tres-cents mil 
(1.300.000) €. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, 
per un import de cent trenta-dos mil vuit-cents nou euros amb vuitanta cèntims 
(132.809,80) € . 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial, per un import de cent tres mil cent noranta-quatre euros amb seixanta-
vuit cèntims (103.194,68) € . 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a l’any 
2012 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd. 
 

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 21 de març de 2013, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2.- Dictamen de la Presidència que proposa ratificar la formalització del protocol 
signat en data 26 de març de 2013 entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament 
de Barcelona i les 4 Diputacions, que permeti la cooperació mútua en la 
planificació i el desenvolupament de les accions de commemoració dels fets de 
1714.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que l’any 2014 es commemorarà el 300 aniversari dels fets de l’11 de setembre de 
1714, i per recordar aquesta data i tot el que va comportar pel país, cal fer tot un seguit 
d’actuacions per entendre la dimensió d’aquells fets i posar-los en relació amb la 
realitat present i les expectatives de futur del nostre país. 
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Vist que la commemoració ha de tenir dues funcions fonamentals. La primera de 
promoure la memòria dels orígens i les causes del present a través de fets clau de la 
història. La segona d’aprofitar la commemoració per suscitar un debat sobre el present 
i el futur, a través de l’aprenentatge. 
 
Vist que en relació a la primera de les funcions esdevé una obligació de les diferents 
institucions, per aquest motiu la Diputació de Barcelona ha considerat que s’havia 
d’establir una col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i les altres tres Diputacions catalanes. 
 
Atès que l’acte formal de signatura del protocol es va produir ahir dia 26.3.2013 en un 
acte solemne, al Palau de la Generalitat. 
 
Vista l’apartat 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. 882/13, 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 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Ratificar la formalització del protocol signat al Palau de la Generalitat de 
Catalunya en data 26 de març de 2013, pels Presidents de les quatre Diputacions 
catalanes, l’alcalde de l’ajuntament de Barcelona i el Conseller de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, el text literal del qual és el següent: 

 
“PROTOCOL D’INTENCIONS 

 
Barcelona, 26 de març de 2013 

 
REUNITS 

 
D’una part, l’Honorable Senyor Francesc Homs i Molist, conseller de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya 
 
De l’altra, l’Excel·lentíssim Senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona,  
 
De l’altra, l’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de 
Barcelona,  
 
De l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona,  
 
De l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Joan Giraut i Cot, president de la Diputació de Girona,  
 
I de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida,  
 
Totes les parts es reconeixen la capacitat per obligar-se en aquest protocol i és per això 
que,  
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EXPOSEN 
 
I. Que l’any 2014 es commemorarà el 300 aniversari dels fets de l’11 de setembre de 1714. 

Per recordar aquesta data i tot el que va comportar per al país, cal fer tot un seguit 
d’actuacions per entendre la dimensió d’aquells fets i posar-los en relació amb la realitat 
present  les expectatives de futur del nostre país.  

 
II. La commemoració ha de tenir dues funcions fonamentals. La primera és promoure la 

memòria dels orígens i les causes del present a través de fets clau de la història. La 
segona aprofitar la commemoració er suscitar un debat sobre el present i el futur, a 
través de l’aprenentatge. 

 
III. La primera funció esmentada és una obligació de les institucions, les quals fan de 

testimoni entre generacions, i és per aquest motiu que les actuacions s’han de dur a 
terme en col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les 
diputacions i els ajuntaments catalans.  

 
És per tot això que, considerant la necessitat existent, i davant la coincidència d’objectius 
entre les diferents institucions, és interès d’aquestes desenvolupar una col·laboració que 
sumi sinergies, per la qual cosa subscriuen el present document i,  

 
ACORDEN 

 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest protocol és establir un marc de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, i les diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona, que permeti la cooperació mútua en la planificació i el 
desenvolupament de les accions de commemoració dels fets de 1714.  
 
Aquestes actuacions consistiran en un ventall ampli i divers d’activitats d’àmbit històric, 
cultural, acadèmic, ciutadà i polític, entre les quals no hi faltaran exposicions, debats, 
seminaris, publicacions, itineraris, festes ciutadanes i propostes artístiques per endinsar-nos 
en la nostra història de la reflexió, la divulgació la creació artística i la participació ciutadana.  
 
Segon.- Desenvolupament de la col·laboració  
 
Amb la finalitat de donar més força a la commemoració, impulsar la coordinació entre 
institucions, optimitzar recursos, i en compliment dels principis d’eficiència i eficàcia 
administratives, s’encarregarà una Oficina Tècnica per dur a terme tasques 
d’assessorament i suport a les administracions signants del present conveni, en la 
planificació i el desenvolupament dels actes de la commemoració.  
 
Tercer.- Col·laboracions específiques 
 
La creació d’un marc comú de treball arran la signatura d’aquest protocol pot originar la 
necessitat de col·laboracions específiques, les quals s’han de formalitzar mitjançant la 
subscripció dels corresponents convenis per desenvolupar les accions concretes que les 
parts estimin convenients.  
 
En tot cas, aquestes col·laboracions han de quedar subjectes a les disponibilitats 
pressupostàries de cadascuna de les institucions i a la tramitació preceptiva corresponent.  
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Quart.- Comissió de seguiment 
 
Amb la finalitat d’impulsar els objectius d’aquest protocol, s’ha de constituir una comissió de 
seguiment amb representants designats per totes les parts en règim de paritat. Aquesta 
comissió ha de coordinar i avaluar les accions realitzades en el marc d’aquest protocol, així 
com concretar les accions específiques de col·laboració entre les institucions signatàries, 
quan escaigui.  
 
La comissió de seguiment ha d’establir les seves pròpies normes de funcionament intern.  
 
Cinquè.-  Causes de resolució anticipada 
 
Són causes de resolució anticipada d’aquest protocol d’intencions les següents:  
- Acord mutu de les parts, de forma expressa. 
- Impossibilitat sobrevinguda de complir el seu objecte. 
- Incompliment no justificat de qualsevol dels acords. 
 
La part que vulgui resoldre anticipadament el protocol ho ha de comunica a les altres amb 
un mes d’antelació.  
 
Les parts han d’emetre un informe de les actuacions realitzades fins a la data de la resolució 
del protocol.  
 
Sisè.- Vigència 
 
Aquest protocol entra en vigor en el moment en què les parts el signin i té una vigència fins 
el 31 de desembre de 2014. 
 
El protocol es pot prorrogar per acord mutu de les parts. La pròrroga s’ha de formalitzar per 
escrit.  
 
Setè.- Resolució de controvèrsies 
 
Les controvèrsies que puguin originar-se arran de la interpretació o de l’aplicació d’aquest 
protocol han de ser resoltes per una negociació de les parts en el i de la comissió de 
seguiment prevista a l’acord Quart.  
 
Vuitè.- Naturalesa 
 
Aquest protocol té una naturalesa de declaració de voluntats no vinculant jurídicament fins a 
l’adopció, si escau, dels convenis específics corresponents.  
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen aquest protocol d’intencions en sis 
exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”  

 
Segon.- Designar al Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller, Coordinador general de la 
Corporació, per a què formi part de la comissió de seguiment prevista a l’apartat quart 
del protocol, en nom de la Diputació de Barcelona. 
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Secretaria General 
 
3.- Dictamen de la Presidència que proposa donar la conformitat a la designació 
de representant en la Comissió Tècnica de Cooperació Cadastral, a instància de 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Amb motiu de la participació indirecta de la Diputació de Barcelona en algunes 
Comissions i Grups de Treball, a requeriment de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP), per als seus propis òrgans o per a aquelles requerits des dels 
diferents Ministeris que tracten temes relacionats amb el mon local, es fa necessari 
formalitzar el nomenament de les persones que han de representar la Corporació. 
 
En aquest sentit, la FEMP ha notificat a aquesta Corporació que en data 24.1.2013 la 
Comissió d’Hisendes i Finançament Local va proposar com a representant de la FEMP 
en la Comissió Tècnica de Cooperació Cadastral al Sr. Miquel Salazar Canalda, 
Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, proposta que 
va ser aprovada per la Junta de Govern de la FEMP en la sessió de 20.2.2013.  
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, llevat que s’hagi delegat la competència en un 
altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es remet l’art. 90.3 del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum especial per fer-ho, per tant, serà 
suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26.7.2011, 
va adoptar un acord per delegar en la Junta de Govern la designació de representants. 
 
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant 
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar a conformitat a l’acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en la sessió de 20.2.2013, 
que aprovà la proposta de la Comissió d’Hisendes i Finançament Local de 
nomenar representant de la FEMP en la Comissió Tècnica de Cooperació 
Cadastral al Sr. Miquel Salazar Canalda, Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.  
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Segon.- Notificar l’acord precedent a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
i a la persona  interessada, per  al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
4.- Dictamen de la Presidència que proposa aprovar l’informe relatiu a 
l’expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de data 8 de març de 2013 de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès 
i Garraf, amb registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 13 de març de 
2013, pel que es sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona sobre la 
modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació, en data 25 de març de 2013, en 
sentit favorable a la modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf. 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern l’emissió dels informes sol·licitats per 
les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats o altres 
entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari, 
d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j, de la refosa 1/2013 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, publicada en el BOPB del 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència el sotasignat en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació s’adoptin els següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria d’aquesta Corporació en 
relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
del Penedès i Garraf, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a la modificació dels estatuts de la “Mancomunitat Intermunicipal 
del Penedès i Garraf”  

 
Des de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf s’ha tramés l’aprovació de la 
modificació dels Estatuts de l’esmentada Mancomunitat, que fou constituïda pels 
Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa 
Margarida i el Monjos, Sitges, Cubelles, Sant Pere de Riudebitlles, Pacs del Penedès, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Subirats, Puigdàlber, Olèrdola, el Pla del 
Penedès, les Cabanyes, Sant Martí Sarroca, la Granada, Castellví de la Marca, Castellet i la 
Gornal, Sant Quintí de Mediona, Vilobé del Penedès, Torrelavit, Canyelles i Sant Pere de 
Ribes, als efectes que per aquesta Corporació s’emeti el corresponent informe. 
 
a) Disposicions legals 
 
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
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aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril, el procediment d’aprovació dels estatuts de les 
mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i s’ajustarà 
en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la Diputació o 
Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte d’estatuts de les 
mancomunitats, el que regeix igualment per als supòsits de modificació d’estatuts. 
 
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha suprimit la 
referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades emetin 
informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic article 
115.1.c), de la Llei municipal catalana. 
 
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la 
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de 
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació 
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic, 
és de plena aplicació al present cas. 
 
b) Observacions a la proposta de modificació d’estatuts 
 
Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa, es constata una única modificació 
que se circumscriu a l’art. 4 dels estatuts, relatiu a les finalitats pròpies de la Mancomunitat, 
en el sentit d’incorporar una nova finalitat, concretament la lletra “m” a les ja previstes:  
 

“m) La gestió dels animals de companyia consistent en la recollida d’animals extraviats 
i/o abandonats, l’acollida i custòdia en els seus centres, promocionant la recuperació del 
propietari o l’adopció, col·laborant amb els ajuntaments en les campanyes divulgatives i 
en els tràmits administratius dels processos de denúncia i sanció” 

 
La possibilitat d’introduir la gestió de nous serveis en règim de mancomunitat està prevista a 
l’art. 115. 1 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, ja que el 
precepte resta obert quant a les matèries objecte de gestió mitjançant les mancomunitats. 
L’únic requisit que imposa és que les matèries a gestionar siguin determinades i de 
competència municipal. 
 
En aquest sentit, examinat el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el TR 
de la Llei de protecció dels animals, es constata l’atribució de competències als ajuntaments 
en matèria de protecció als animals pel que fa a recollida i control, recuperació, captura, 
inspecció, vigilància i sanció. 
 
Conseqüentment, l’adició d’una nova competència a gestionar per la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès i Garraf es considera ajustada a les previsions contingudes als 
preceptes abans esmentats relatius al règim jurídic de les mancomunitats de municipis. 
 
c) Conclusió 
 
En conseqüència, ateses les precedents observacions, s’escau informar favorablement la 
modificació de l’article 4 dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i 
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Garraf, relativa a la incorporació del servei de gestió dels animals de companyia per a la 
seva gestió. 
 
No obstant això la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa 
1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB, del 19 de febrer de 2013, 
acordarà el que estimi pertinent.” 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf, pel seu coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 28 de febrer de 2013, de compareixença com 
a codemandada davant el Jutjat Social núm. 21 de Barcelona en el procediment 
núm. 704/2011, instat per E.J.A. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
Activa Mutua 2008, en reclamació de determinació de contingència de baixa per 
incapacitat temporal derivada d’accident laboral.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret 
que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Social núm. 21 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer com a codemandada, juntament amb l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en el 
Procediment núm. 704/2011, instat per la senyora E.J.A. en reclamació de 
determinació de contingència de baixa per incapacitat temporal derivada d’accident 
laboral.  
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu  781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
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. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, 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 de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Comparèixer com a codemandada, juntament amb l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, 
davant el Jutjat Social núm. 21 de Barcelona en el Procediment núm. 704/2011, instat 
per la senyora E.J.A. en reclamació de determinació de contingència de baixa per 
incapacitat temporal derivada d’accident laboral.  
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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 esdevenir. 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 4 de març de 2013, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 417/2012-B1, instat per A.E.M. contra el decret que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1432, a causa de la 
col·lisió amb una pedra que es va despendre del talús de la carretera.-  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. 16 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2012-B1, 
procediment abreujat, interposat pel senyor A. E.M. contra el Decret,  de data 31 de 
juliol de 2012, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l'accident de circulació que va tenir lloc el 
dia 2 d'octubre de 2011 a la carretera BV-1432, a causa de la col·lisió amb una pedra 
que es va despendre del talús de la carretera. 
 
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. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, 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 de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el  recurs contenciós administratiu núm. 417/2012-B1, procediment 
abreujat, interposat pel senyor A.E.M. contra el Decret, de data 31 de juliol de 2012, 
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l'accident de circulació que va tenir lloc el dia 2 d'octubre de 
2011 a la carretera BV-1432, a causa de la col·lisió amb una pedra que es va 
despendre del talús de la carretera. 
 

 13/83



Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 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. 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 18 de març de 2013, de compareixença com 
a codemandada davant el Jutjat Social núm. 1 de Terrassa en el procediment 
núm. 69/2013, interposat per M.M.A. contra el decret que va inadmetre, per 
extemporània, la petició administrativa respecte a la declaració del dret a accedir 
a la plaça de personal funcionari de tècnic mitjà en biologia ocupada per una 
altra persona.-  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 1 de Terrassa ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer com a codemandada, juntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Valles i l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat del Valles, en el 
procediment núm. 69/2013 instat per la senyora M.M.A., contra el Decret de data 18 
d'octubre de 2012 dictat per la presidència delegada de l'Àrea d'Hisenda i Recursos 
Interns, que va inadmetre per extemporània la petició administrativa respecte a la 
declaració del dret accedir a la plaça de personal funcionari de tècnic mitjà en 
Bibliologia ocupada per un altra persona. 
 
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. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, 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 de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social número 1 de Terrasa en el procediment 
número 69/2013 instat per la senyora M.M.A. contra l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Valles, l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat del Valles i la 
Diputació de Barcelona en relació amb el Decret de data 18 d'octubre de 2012 dictat 
per la presidència delegada de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns, que va inadmetre 

 14/83



 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

per extemporània la petició administrativa respecte a la declaració del dret accedir a la 
plaça de personal funcionari de tècnic mitjà en Bibliologia ocupada per un altra 
persona. 

 
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. 
 
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 130/2011-M, 
interposat per E.R.D. contra la desestimació del recurs de reposició formulat 
contra l’aprovació de la resolució de la convocatòria de Carrera Professional CP 
2008-2009.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
recurs 130/2011-M, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
E.R.D. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 3 de gener de 2011, pel qual 
es desestimava el recurs de reposició que l’actora va interposar contra l’aprovació de 
la resolució de la convocatòria de Carrera Professional CP 2008-2009. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no es poden admetre les al·legacions formulades per la 
part actora ja que no ofereix cap element que les acrediti i, per tant, es considera l’acte 
impugnat ajustat a dret. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 130/2011-M 
interposat per E.R.D. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 3 de gener de 
2011, pel qual es desestimava el recurs de reposició que l’actora va interposar contra 
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l’aprovació de la resolució de la convocatòria de Carrera Professional CP 2008-2009, i 
declara l’esmentat decret ajustat a dret. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
9.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 529/11-D 
interposat per Cedinsa Eix Transversal contra la desestimació del recurs de 
reposició formulat contra l’acord que autoritzava els obres d’ampliació de la C-
25 en la carretera C-154 als termes municipals de Vic i Gurb.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
recurs 529/11-D, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
l’entitat Cedinsa Eix Transversal contra la resolució, de 7 de juliol de 2011, que 
desestimava el recurs de reposició interposat per l’actora contra l’acord que, prèvia 
constitució de fiança de 50.000 €, autoritzava les obres d’ampliació de la C-25 a la 
carretera C-154 del PKm 3+300 al 6+240, marge dret, tram no urbà, als termes 
municipals de Vic i Gurb.  
 
L’entitat actora sosté que tant l’acord impugnat com la resolució que desestima el 
recurs de reposició són nuls en tant que vulneren l’art. 20 de la Llei de carreteres i l’art. 
40 del Reglament, a més de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que les al·legacions formulades per la part actora manquen 
de fonamentació i que la resolució impugnada conté un minuciós anàlisi amb la 
solidesa jurídica i conceptual adequada com a solució justa del cas. 
 
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. 4 de 
Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 529/11-D interposat 
per l’entitat Cedinsa Eix Transversal contra la resolució, de 7 de juliol de 2011, que 
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desestimava el recurs de reposició interposat per l’actora contra l’acord que, prèvia 
constitució de fiança de 50.000 €, autoritzava les obres d’ampliació de la C-25 a la 
carretera C-154 del PKm 3+300 al 6+240, marge dret, tram no urbà, als termes 
municipals de Vic i Gurb, i confirma íntegrament la referida resolució impugnada. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
10.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència 
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el 
recurs contenciós administratiu núm. 85/2009 interposat per I.P.G. contra la 
resolució, d’11 de desembre de 2008, del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya que va aprovar definitivament el "Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc del Montseny", en 
el sentit d’anul·lar l’art. 21.2 del TR de les ordenances d’ús públic del parc.-  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: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el 9/7/2009, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 8/6/2009, pel qual s’acordava 
comparèixer com a codemandada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el recurs contenciós administratiu núm. 85/2009, interposat per I.P.G. contra la 
resolució d’11/12/2008 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que 
aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del 
Parc del Montseny.  
 
La part actora sol·licitava en el seu escrit de demanda que s’anul·lessin i es deixessin 
sense efecte els últims paràgrafs dels art. 131.2 i 132.2 NNUU PE, així com l’anul·lació 
de l’art. 21.2 de les ordenances d’ús públic del parc. 
 
El 13 de març de 2013, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència que estima parcialment 
el recurs contenciós administratiu núm. 85/2009, en el sentit d’anul·lar l’art. 21.2 del 
Text refós de les ordenances d’ús públic del parc, que fa referència al fet que "amb 
caràcter general i fora de les àrees habilitades, la pernoctació a l’aire lliure 
únicament es podrà realitzar en el transcurs d’excursions o travesses que ho facin 
necessari, en grups reduïts i tant sols en horari nocturn, del capvespre a l’alba", ja 
que en no distingir entre finques privades i públiques vulnera l’art. 33 de la CE i 
348 del Codi civil, en quant que l’acampada pot tenir incidència en la seguretat, 
salubritat i descans dels propietaris.  
 
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. 
 

 17/83



En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada per la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
estima parcialment el recurs núm. 85/2009, interposat per I.P.G. contra la resolució 
d’11/12/2008 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que aprova 
definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del 
Montseny, en el sentit d’anul·lar l’art. 21.2 del Text refós de les ordenances d’ús públic 
del parc, pels motius indicats en la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a 
la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a 
l’any 2013.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat adjunt a 
la Presidència i delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que 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 per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des de la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència es vol fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat el foment i la difusió 
de la cultura popular i tradicional a la província de Barcelona. 
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de dos-
cents vint-i-sis mil (226.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/40100/334A1/489.03 del pressupost de l’exercici 2013. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 

Atès que 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 els apartats 3.3 b) i e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, 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 les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment 
i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013, el text íntegre de les quals 
és el següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A PROJECTES 
CULTURALS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER 
A L’ANY 2013 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  04943/13 
 

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 la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència, destinades a 
finançar projectes que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional de l’any 2013. 
 
Només es subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant. 
 
No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin: 
- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Els programes de recerca i estudi. 
- Activitats de caire esportiu. 
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Tampoc seran subvencionables aquells projectes considerats programacions anuals de 
l’entitat. 
 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 
 El foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la província de Barcelona. 
 
3.- Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en 
aquestes bases, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i 
no es poden al·legar com a precedent. 
 
4.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 
2013. 
 
5.- Requisits de les entitats beneficiàries 
 
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per 
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 
 Associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre i de caràcter cultural que en els 

estatuts de les quals consti com a objectiu principal la realització d’activitats vinculades al  
foment i la difusió de la cultura popular i tradicional.  

 
 Tenir el domicili social a la província de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts. 
     
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
6.- Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
 
1) Fotocòpia del DNI del representant legal.  
2) Escriptura de constitució o Estatuts, amb la inscripció al corresponent Registre Oficial.  
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

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

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

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al que es demana la subvenció. 
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8) Pressupost previst per al projecte per al que es demana la subvenció. 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa activitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. Així com, les subvencions rebudes l’anterior any de totes les 
Administracions Públiques per les activitats de l’entitat. 

10) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos a la base 10 de les 
presents. 

  
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà en original i fotocòpia per al seu 
acarament o amb còpia autenticada. 
 
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Es procedirà a una única convocatòria. El termini de presentació de les instàncies 
començarà l’endemà de la data de publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i finalitzarà 30 dies naturals desprès de la seva publicació.  
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel legal representant de l’entitat.  
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 6 
podrà trobar-se a www.diba.cat. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h);  Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Recinte Llars Mundet - Edifici Serradell 
Trabal – Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – 
Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – 
Barcelona (dissabtes de 9 a 14 h). Tanmateix, s’admetran les arribades per correu 
administratiu certificat.  
 
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 a l’entitat 
beneficiària, 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 serà el de concurrència competitiva. 
 
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. 
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris 
objectius: 
1. Qualitat del projecte d’activitat presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció i 

coherència amb els objectius del mateix, fins a  5 punts. 
2. Conjunt d’activitats anuals realitzades per l’entitat per fomentar la cultura popular i 

tradicional, fins a 5 punts. 
3. Activitats que es desenvolupin en més d’un municipi o tinguin interès cultural 

supramunicipal o general, fins a 5 punts. 
4. Activitats que ajudin a recuperar festes o tradicions de la cultura popular i tradicional i/o 

del patrimoni etnològic català, així com la seva difusió, fins a 5 punts.  
5. Activitats relacionades amb el foment d’esdeveniments (festivals, fires, etc.) de cultura 

popular i tradicional, fins a 5 punts. 
6. Activitats que integrin en la mateixa activitat o esdeveniment a entitats de diferents 

tradicions i procedències de cultura popular i tradicional que conviuen a Catalunya, amb 
l’objectiu del coneixement mutu i la integració social i cultural, fins a 5 punts. 

7. Audiència/abast de l’activitat o esdeveniment, fins a 5 punts. 
8. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, fins a 5 punts. 
 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria, l’òrgan col·legiat a que fa referència la base 13 de les 
presents, podrà establir una puntuació mínima a assolir per tenir dret a la subvenció. 
 
11.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import que es destinarà a aquelles actuacions serà de dos-cents vint-i-sis mil (226.000) € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària  G/40100/334A1/48903 del pressupost de l’exercici 
del 2013. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12.- Import individualitzat de les subvencions 
 
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es 
determinarà en relació als punts assignats. 
 
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total dels projectes/activitats 
presentades. 
 
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 Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència. 
 
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. 
 Pel Coordinador/a en matèria de Cultura. 
 Per un representant de la Gerència de Serveis de Cultura. 
 Per 2 tècnics designats per la Diputada Adjunta de Cultura. 
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
14.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
15.- Acceptació de la subvenció 
 
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 l’entitat beneficiària manifesti 
expressament objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així 
com les condicions imposades en la concessió. 
 
16.- Obligacions de les  entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1) Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 

3) Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades 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. 
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4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 

 
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb 

la normativa d’ús del logotip de la institució. 
 
17.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte/activitat presentats. 
 
 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per l’activitat 

subvencionada i per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària (llum, gas, 
telèfon, arranjament d’edificis, lloguers, despeses de personal, adquisició de material o 
reparació de maquinària i d’utensilis que puguin considerar-se inversió) sempre que no 
superin el 5% de les despeses directes imputades.  

 
 L’IVA ha de constar desglossat, no obstant, no serà subvencionable quan el l’entitat 

beneficiària pugui repercutir-lo.  
 
Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2013 i han d’anar a nom de l’entitat 
beneficiària. 
 
18.- Despeses no subvencionables   
 
 Factures, rebuts o despeses  corresponents a àpats i/o queviures. 
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament al projecte/activitat presentat. 
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport 

electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.  
 
19.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
20.- Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en el termini màxim de tres mesos 
després d’acabada l’activitat i com a data límit  el dia 28 de febrer de 2014. 
 
2.- Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de la 
despesa (factures), 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. 
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2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RLGS. 
 

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

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

atorgada. 
 S’haurà d’indicar el cost total del projecte/activitat, que haurà de ser com a mínim del 

doble de la subvenció atorgada. 
 
3)  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 a l’entitat beneficiària. 

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

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
Altra documentació: A mes dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades 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’activitat subvencionada. 

 
21.-  Deficiències en la justificació 
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària 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. 
 
22.- Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.    
 
23.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
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a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

 
b) Quan l’entitat beneficiària 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 l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 
24.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
No podran ser subvencionats aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la mateixa 
activitat a través de la Delegació de Cultura de la Diputació de Barcelona, del Catàleg de 
concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" o de qualsevol altra 
Àrea gestora de la Diputació de Barcelona. Tampoc es podrà subvencionar les entitats que 
ja hagin presentat sol·licitud a la convocatòria per a entitats de cultura popular i tradicional 
d’arrel catalana amb  programació continuada d’activitats anuals, per a l’any 2013. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostària, les entitats beneficiàries, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
26.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de 
la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiàries. 
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2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.   “     

 
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de dos-
cents vint-i-sis mil (226.000) €, 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 
total de dos cents vint-i-sis mil (226.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/40100/334A1/489.03 del pressupost de l’exercici 2013. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a 
la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
entitats de cultura popular i tradicional d’arrel catalana amb programació 
continuada d’activitats anuals per a l’any 2013.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
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Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Històricament, a Catalunya, la societat civil a través de l’associacionisme cultural ha fet 
possible articular projectes vertebradors d’una important activitat cultural i de  
transformació del nostre entorn més proper. Compten amb un teixit associatiu 
important i divers, tant en la quantitat d’entitats i associacions com en els seus actes 
col·lectius, que ha fet possible impulsar i mantenir la nostra cultura i ha demostrat jugar 
un important paper dinamitzador, de creadors d’identitat local i cohesionadors de la 
ciutadania. 
 
La Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona vol 
reconèixer la importància cabdal del moviment associatiu cultural català, i vol potenciar 
i donar suport a la dinamització de la cultura tradicional i popular d’arrel catalana, 
entesa com a conjunt de festes, costums i tradicions arrelades a la memòria i la vida 
col·lectiva del nostre poble i, en concret, per incidir en la capacitat d’aquestes entitats 
per tenir una programació anual estable. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des de la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència es vol fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat estimular les 
programacions anuals continuades d’entitats de cultura popular i tradicional d’arrel 
catalana amb la voluntat de fomentar una identitat nacional pròpia arrelada a una 
pluralitat de formes d’expressió popular. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de tres-
cents cinquanta mil (350.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/334A1/489.03 del pressupost de l’exercici 2013. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que 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. 
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Vist els apartats 3.3 b) i e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, 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 les Bases Reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i 
tradicional d’arrel catalana amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any 
2013, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL D’ARREL CATALANA AMB PROGRAMACIÓ 
CONTINUADA D’ACTIVITATS ANUALS, PER A L’ANY 2013 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  04953/13 
 
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 la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència, destinades a 
finançar les entitats de cultura popular i tradicional d’arrel catalana amb programació 
continuada d’activitats anuals, per a l’any 2013. 
 
De les programacions presentades, no seran objecte de subvenció aquelles activitats 
relacionades amb: 
 
- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Els programes de recerca i estudi. 
- Activitats de caire esportiu. 
 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat 
estimular les programacions anuals continuades d’entitats de cultura popular i tradicional 
d’arrel catalana amb la voluntat de fomentar una identitat nacional pròpia arrelada a una 
pluralitat de formes d’expressió popular. 
 
3.- Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en 
aquestes bases, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i 
no es poden al·legar com a precedent. 
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4.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2013. 
 
5.- Requisits de les entitats beneficiàries 
 
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 
realitzar les activitats 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: 
 
 Associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre i de caràcter cultural que en els 

estatuts de les quals consti com a objectiu principal la realització d’activitats vinculades al 
foment  i/o difusió del conjunt de festes, costums i tradicions arrelades a la memòria i la 
vida col.lectiva de Catalunya.   

 Tenir una programació anual continua. 
 Tenir el domicili social a la província de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts.  
 
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
6.- Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
 
1) Fotocòpia del DNI del representant legal.  
2) Escriptura de constitució o Estatuts, amb la inscripció al corresponent Registre Oficial.  
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

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

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

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Memòria de la programació anual que inclogui els projectes i activitats a realitzar per 

als que es demana la subvenció. 
8) Pressupost previst per a la programació per a la que es demana la subvenció, 

desglossat per cada una de les activitats que contempla. 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a les mateixes activitats 

i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. Així com, les subvencions rebudes l’anterior any de totes les 
Administracions Públiques per les activitats de l’entitat. 

10) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos a la base 10 de les 
presents. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà en original i fotocòpia per al seu 
acarament o amb còpia autenticada. 
 
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
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Es procedirà a una única convocatòria. El termini de presentació de les instàncies 
començarà l’endemà de la data de publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i finalitzarà 30 dies naturals desprès de la seva publicació.  
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel legal representant de l’entitat.  
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 6 
podrà trobar-se a www.diba.cat. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona (c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h);  Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Recinte Llars Mundet - Edifici Serradell 
Trabal – Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – 
Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – 
Barcelona (dissabtes de 9 a 14 h).  Tanmateix, s’admetran les arribades per correu 
administratiu certificat.  
 
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 a l’entitat 
beneficiària, 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 serà el de concurrència competitiva. 
 
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. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris 
objectius: 
 
1. Qualitat de la programació anual presentada per ser subvencionada, avaluada pel seu 

grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius de cadascun dels projectes 
que incorpora, fins a 5 punts. 

2. Quantitat d’activitats de cultura popular i tradicional d’arrel catalana que conté el 
projecte anual presentat, fins a 5 punts. 

3. Grau de creació i innovació d’activitats de cultura popular i tradicional d’arrel catalana, 
fins a 5 punts. 

4. Memòria de la programació de l’entitat l’any anterior, fins a 5 punts. 
5. Programacions que integrin activitats que es desenvolupin en més d’un municipi o 

tinguin interès cultural supramunicipal o general, fins a 5 punts. 
6. Programacions que integrin activitats que ajudin a recuperar alguna festa, costum o 

tradició de la cultura popular i tradicional i del patrimoni etnològic català, així com la 
seva difusió, fins a 5 punts.  
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7. Programacions que integrin activitats relacionades amb la promoció d’esdeveniments 
(festivals, fires, etc.) de cultura popular i tradicional d’arrel catalana, fins a 5 punts. 

8. Foment d’activitats amb interrelació entre diversos àmbits de cultura popular i 
tradicional d’arrel catalana, fins a 5 punts. 

9. Accions específiques de sensibilització ciutadana i de coneixement de la cultura 
popular i tradicional d’arrel catalana, fins a 5 punts. 

10. Pla de difusió de les activitats de la programació anual, fins a 5 punts. 
 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració. 
 
En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria, l’òrgan col·legiat a que fa referència la base 13 de les 
presents, podrà establir una puntuació mínima a assolir per tenir dret a la subvenció. 
 
11.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import que es destinarà a aquelles actuacions serà de tres-cents cinquanta mil EUROS 
(350.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària  G/40100/334A1/48903 del pressupost 
de l’exercici del 2013. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les programacions subvencionades es determinarà en 
relació als punts assignats. 
 
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total de la programació 
presentada. 
 
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 Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència. 
 
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 president de l’Òrgan responsable. 
 Pel Coordinador/a en matèria de Cultura. 
 Per un representant de la Gerència de Serveis de Cultura. 
 Per 2 tècnics designats per la Diputada Adjunta de Cultura. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 

 32/83



 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
14.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
15.- Acceptació de la subvenció 
 
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 l’entitat beneficiària manifesti 
expressament objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així 
com les condicions imposades en la concessió. 
 
16.- Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 

3) L’entitat beneficiària d’una subvenció està obligada a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 
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5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb 

la normativa d’ús del logotip de la institució.  
 
17.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb els projectes/activitats de les 

programacions presentades. 
 
 Les despeses indirectes (llum, gas, telèfon, arranjament d’edificis, lloguers, despeses de 

personal, adquisició de material o reparació de maquinària i d’utensilis que puguin 
considerar-se inversió) sempre que no superin el 5% de les despeses directes 
imputades.  

 
 L’IVA ha de constar desglossat, no obstant, no serà subvencionable quan l’entitat 

beneficiària pugui repercutir-lo.  
 
Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2013 i han d’anar a nom de l’entitat 
beneficiària. 
 
18.- Despeses no subvencionables   
 
 Factures, rebuts o despeses  corresponents a àpats i/o queviures. 
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament al projecte presentat. 
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport 

electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.  
 
19.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida es podrà realitzar de forma fraccionada fins a un 
màxim del 75% de l’import de la subvenció al finalitzar una/unes de les activitats previstes 
en la programació presentada, prèvia presentació dels corresponents justificants de 
pagament parcials. Per completar la totalitat del pagament de l’import concedit caldrà 
presentar la documentació corresponent a la totalitat de la programació anual, relacionada a 
la base següent. 
 
20.- Termini i forma de justificació 
 
1.- La data límit per justificar les subvencions atorgades serà el dia 28 de febrer de 2014.  
 
2.- Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de la 
despesa (factures), que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases, així com de totes les activitats realitzades dins de la programació anual i 
els resultats obtinguts. 
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2) Memòria econòmica justificativa del cost de totes les activitats de la programació anual 
amb el contingut establert en l’article 72.2 del RLGS. 

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

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

atorgada 
 S’haurà d’indicar el cost total de la programació anual, que haurà de ser com a mínim 

del doble de la subvenció atorgada. 
  
3)  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 a l’entitat beneficiària. 

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

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
Altra documentació: A mes dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades 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 de 
les activitats que conformen la seva programació anual. 

 
21.-  Deficiències en la justificació 
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària 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. 
 
22.- Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.    
 
23.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
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a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

 
b) Quan l’entitat beneficiària 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 l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 
24.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
No podran ser subvencionats aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la mateixa 
activitat a través de la Delegació de Cultura de la Diputació de Barcelona, del Catàleg de 
concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"  o de qualsevol 
altra Àrea gestora de la Diputació de Barcelona. Tampoc es podrà subvencionar les entitats 
que ja hagin presentat sol.licitud a la convocatòria per a projectes culturals de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, l’entitat beneficiària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
26.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de 
la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
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2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 

28.-  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 

29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.  “   

 

Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
tres-cents cinquanta mil (350.000) €, 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 
total de tres-cents cinquanta mil (350.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/334A1/489.03 del pressupost de l’exercici 2013. 
 

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

13.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès per a la gestió de les biblioteques de la seva titularitat, d’acord 
amb el corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 9 
d’octubre de 2001.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat 
adjunt a la Presidència  i delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del 
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als 
municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de 
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
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estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis 
municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
  
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a 
l’aplicació G/40200332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/44200332A0 220, 
629, 639 i G/20300332A0 216, 243,626 del corresponent exercici pressupostari de la 
Diputació de Barcelona, el cost estimat de les quals –subministrament de fons 
bibliogràfics fundacionals i de manteniment, despeses de personal i instal·lació 
informàtica- superarà l’import de 100.000 euros. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

ACORD 
 
Únic.- Aprovar el conveni de la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació amb les biblioteques d’aquest municipi, d’acord amb la 
minuta que a continuació es descriu i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 9 
d’octubre de 2001: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQUES 
D’AQUEST MUNICIPI 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, 
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat 
d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de 
la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de 
febrer de 2013, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3538/12, de data 2 
de maig de 2012, i publicat al BOPB de 16 de maig de 2012. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, representat per l’alcaldessa presidenta, 
Il·lma. Sra. Mercè Conesa Pagès, assistida pel Secretari d’aquest Ajuntament Sr. Josep M. 
Rigau Caixes. 
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
Per acord de la Comissió de Govern de la Diputació de data 12/07/2001  es va aprovar  un 
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en relació a 
la gestió de la “Biblioteca del Mil·lenari”, existent en aquest municipi, la qual forma part de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona, formalitzat en data 
9/10/2001. Actualment, el nom d’aquest equipament és el de “Biblioteca Central Gabriel 
Ferrater”.  
 
L’Ajuntament de  Sant Cugat del Vallès va aprovar inicialment el projecte executiu per a la 
construcció de la Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona, que esdevingué definitiu en no 
haver-se presentat cap al·legació per acord del Ple de 21/11/2008. Aquesta Biblioteca va ser 
inaugurada l’any 2011. 
 
El present conveni va ser aprovat per ..... de l’Ajuntament i per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació en data .....  
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Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni es finançaran amb càrrec l’aplicació 
G/40200 332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/402200 332A0 220, 629, 639 i 
G/20300 332A0 216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari. I pel que fa a 
l’Ajuntament ................ 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  

 
PACTES 

 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en 
relació amb les Biblioteques d’aquest municipi, de les quals l’Ajuntament n’és titular; així 
com establir els requeriments mínims que les biblioteques ha de complir per poder rebre 
aquest suport. 
 
Les biblioteques tenen condició de servei públic municipal. I formen part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de les biblioteques 
 
“Biblioteca Central Gabriel Ferrater”, ubicada a l’Avinguda Pla del Vinyet, 40 de Sant Cugat 
del Vallès, amb una superfície útil de 1300 m2. 
 
“Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona”, ubicada a la Plaça Ausias March, núm. 2 de 
Sant Cugat del Vallès, amb una superfície útil de 900 m2. 
 
Aquestes biblioteques compleixen els requeriments mínims fixats respecte de les seves 
dimensions i serveis bàsics.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 

Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1. 
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Cinquè: Compromisos 
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
5.1.1.  Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 

catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
5.1.2.  Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca pública 

i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la 
Diputació.   

5.1.3.  Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta 

l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la 
Biblioteca a la seva col·lecció. 

5.1.5.  Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 

5.1.6.  Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
5.1.7.  Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
5.1.8.  Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i 

al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
5.1.9.  Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
5.2.1.  Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en 

els termes que recull la clàusula sisena. 
5.2.2.  Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
5.2.3.  Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i 

el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, 
participarà en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà 
l’Ajuntament. 

5.2.4.  Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la 
lectura, en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 

5.2.5.  Aportar un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual quantia que 
aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés de 
la Biblioteca. 

5.2.6.  Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 

5.2.7.  Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips – aula informàtica i altres espais -, 
feta excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  

5.2.8.  Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 

5.2.9.  Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
5.2.11.  Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de 

façana, amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
5.2.12.  Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa 

aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i 
formar al conjunt de personal de la  Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 

5.2.13.  Acceptar les normes reguladores de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats. 
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Sisè: Funcions i serveis 
 
La “Biblioteca Central Gabriel Ferrater” fa funcions de biblioteca central urbana i assumirà la 
coordinació de la resta de biblioteques de la ciutat. Ha de mantenir un horari de servei públic 
de com a mínim 40 hores setmanals. 
 
La “Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona” farà funcions de biblioteca de proximitat. Ha 
de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de 35 hores setmanals. 
 
Com a biblioteques públiques, han d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al 
conjunt de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests 
serveis bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de 
la Xarxa en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa 
telemàtica general. 
 
Han de tenir assignat, com a mínim personal tècnic en el nombre i la qualificació que 
s’especifica en els annexos corresponents 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca 
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit  i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre 
causa admissible en dret. 
 
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 9/10/2001 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en relació a la gestió de la 
“Biblioteca Central Gabriel Ferrater” (abans anomenada “Biblioteca del Mil·lenari”). 
 
Desè: Noves biblioteques 
 
Les possibles biblioteques del municipi de Sant Cugat del Vallès que en un futur s’integrin a 
la Xarxa de Biblioteques, es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació d’un nou 
annex, prèvia la conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent. 
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Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el  Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya.” 

 
14.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria del 
concurs de fotografies sobre llibres i lectura al Berguedà “40 anys llegint a 
l’ombra del Pedraforca”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
Un dels objectius de la Diputació de Barcelona és garantir l’accés a la informació i a la 
cultura a tots els ciutadans del seu territori. En aquest sentit, l’any 1995, a través del 
llavors Servei de Biblioteques es va elaborar un Pla de bibliobusos per tal de donar 
una alternativa bibliotecària a les poblacions de menys de 3.000 habitants que no 
tenen obligació ni mitjans per mantenir una biblioteca fixa actualitzada. 
 
L’objectiu era oferir unes possibilitats d’accés al coneixement, a la cultura, el 
pensament, el lleure i a la informació similars a les que oferien les biblioteques 
estables de les poblacions grans. El Bibliobús presta unes funcions equiparades a les 
de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, ja que a través del catàleg 
col·lectiu dóna accés al fons bibliogràfic de tota la Xarxa. 
 
El 2013 es compleixen 40 anys del Bibliobús Pedraforca. Aquest bibliobús guarda un 
caràcter especialment entranyable per la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, en la qual s’integra. És el més veterà dels que actualment funcionen a 
Catalunya (es va inaugurar el 1973), al seu davant segueix tenint el mateix personal 
que el va inaugurar i any rere any és el bibliobús amb més préstec de tots els de la 
Xarxa. El seu paper és clau al Berguedà, una comarca on només hi ha dos altres 
equipaments de la Xarxa: la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga i a la Biblioteca 
Guillem de Berguedà de Puig-reig.   
 
La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, ha considerat 
oportú, per celebrar-ho, convocar un concurs fotogràfic al voltant de la lectura i els 
llibres al Berguedà. El concurs fotogràfic s’insereix dins dels actes de celebració del 40 
aniversari del Bibliobús.  
 
Amb aquest motiu s’han redactat les bases que regiran la present convocatòria. 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 
contingut de les bases específiques i de la convocatòria en el qual es determina el 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vistes les previsions normatives establertes en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 240, i concordants, del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; en els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny; així 
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com, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona BOPB núm. 13, annex 1, de 15 
de gener de 2009). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix, a la Disposició Addicional Tercera, que 
l’atorgament de premis de qualsevol naturalesa s’ajustarà al contingut de la mateixa, 
llevat en aquells aspectes en els quals, per la seva especial naturalesa, no resulti 
aplicable. 
 
Vist l’apartat 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 per 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 proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, dels premis corresponents al Concurs de Fotografia “40 anys llegint a 
l’ombra del Pedraforca”, sobre llibres i lectura al Berguedà, i la convocatòria d’aquests 
premis, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES 
SOBRE LLIBRES I LECTURA AL BERGUEDÀ “40 ANYS LLEGINT A l’OMBRA DEL 
PEDRAFORCA” 
 
Codi Convocatòria: 201320135120005033 
 
El 2013 es compleixen 40 anys del Bibliobús Pedraforca i per celebrar-ho la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona convoca un concurs fotogràfic al 
voltant de la lectura i els llibres al Berguedà.  
 
El concurs fotogràfic s’insereix dins dels actes de celebració del 40 aniversari del Bibliobús. 
Posteriorment , amb una selecció de les fotografies presentades, es farà una exposició.  
 
1.- Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte de la present convocatòria és la regulació del concurs fotografic “40 anys llegint a 
l’ombra del Pedraforca”. 
 
Aquest concurs fotogràfic vol donar protagonisme al paper de la lectura en la vida dels 
habitants del Berguedà. L’objectiu és aconseguir fotografies que captin la relació entre 
lectura i lectors i també la presència de la lectura i els llibres en la quotidianitat de les 
diferents poblacions.  
 
2.- Participants 
 
Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 16 anys. 
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3.- Procediment i aplicació pressupostària 
 
El procediment de concessió dels premis serà el de concessió en règim de concurrència 
competitiva. 
 
Els premis s’imputaran a l’aplicació pressupostària G/40200/332A0/48100 del vigent 
pressupost de despeses de la Corporació. 
 
4.- Temàtica 
 
Les fotografies han de mostrar la presència dels llibres i la lectura als municipis del 
Berguedà.  
 
5.- Criteris de Valoració 
 
Es valoraran especialment aquelles fotografies que sàpiguen capturar el vincle que ha 
establert el lector amb la lectura i també aquelles fotografies que mostrin moments 
quotidians en què la lectura i la presència dels llibres surten de les cases. També es 
valorarà com a mèrit que es pugui reconèixer el municipi on s’ha fet la fotografia. 
 
6.- Requisits de participació  
 
a) Admissió d’obres 
 
Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies de la seva autoria. 
 
Les fotos han de ser inèdites, estar fetes en alguna població del Berguedà i no haver estat 
premiades en cap altre concurs. 
 
Les fotografies han de mostrar la presència dels llibres i la lectura als municipis del 
Berguedà.  
 
Les fotografies s’enviaran a l’adreça electrònica pedraforca40anys@diba.cat i cada 
fotografia s’identificarà amb el seu títol i el pseudònim de l’autor. En el mateix correu, hi 
haurà el nom i cognoms del participant, núm. DNI o passaport,  domicili, núm. de telèfon i 
població berguedana on s’ha fet la foto.  
 
En el termini de dos dies laborables després de l’enviament del correu, els participants 
rebran un correu de confirmació de la seva participació.  
 
b) Requisits tècnics 
 
Fotografies digitals enviades en format JPG amb una resolució mínima de 300 ppp (píxels 
per polzada), amb una amplada i alçada mínima de 800 x 600 píxels respectivament i un 
pes màxim de 2,5MB.  S’acompanyaran d’un títol i pseudònim.  
 
Si es concursa amb dues fotografies, s’enviaran en dos correus separats, incloent cadascun 
la informació corresponent a la fotografia enviada.  
 
7.- Termini de presentació 
 
El termini per presentar fotografies s’acaba l’1 de juny de 2013 
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8.- Jurat  
 
El jurat estarà compost per la Cap del Servei de Coordinació Bibliotecària de la Gerència del 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui, dos 
representants de la Xarxa de Biblioteques Municipals i dos fotògrafs independents residents 
a la comarca.   
 
El jurat rebrà les fotografies sense identificació del seu autor. 
 
Així mateix, un/a secretari/ària, amb veu però sense vot, elaborarà l’acta resultant de la 
reunió del Jurat. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis serà 
aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple. 
 
9.- Veredicte 
 
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el dia 15 de juny  de 2013 a la 
Biblioteca de Berga en l’acte de commemoració dels 40 anys del Bibliobús Pedraforca. A 
partir del 18 de juny es podrà consultar el veredicte a 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/pedraforca40 
 
10.- Premis  
 
Es concediran tres premis: 
 
1r premi. Dotat amb un val per valor de 300 € per comprar llibres i també amb una invitació 
per a dues persones per fer fotografies al Berguedà  des d’un globus un dia de cap de 
setmana o festiu del 2013.  
 
2n premi. Dotat amb un val per valor de 200 € per comprar llibres i altres publicacions.   
 
3r premi. Dotat amb un val per valor de 100 € per comprar llibres i altres publicacions.   
 
Només es concedirà un premi per participant. En cas que una persona resulti seleccionada 
per a més d’un premi, el jurat li reservarà el superior i concedirà l’altre al següent finalista.    
 
Hi haurà també una menció especial per destacar les fotografies fetes en municipis amb 
servei del Bibliobús Pedraforca (Avià, Bagà, Borredà, Cercs, Gironella, Guardiola de 
Berguedà, Montmajor, Olvan, La Pobla de Lillet, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada) 
que incloguin algun element que permeti  identificar fàcilment al municipi.  
 
Es donarà com a màxim una menció per a cada un dels 12 municipis. El premi serà un llibre.  
 
Els premis es lliuraran en el propi acte de commemoració. 
 
11.- Exposició de les obres 
 
Hi haurà una selecció de fotografies amb les quals es muntarà una exposició virtual que es 
penjarà al web de la Xarxa de Biblioteques Municipals http://bibliotecavirtual.diba.cat. La 
Gerència de Serveis de Biblioteques es reserva el dret de fer una exposició presencial que 
es podria veure a diferents equipaments culturals del Berguedà. 
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Totes les fotografies presentades, tret que el seu autor manifesti expressament el contrari, 
podran formar part d’aquestes exposicions, citant el nom de l’autor de forma explícita i 
sense que comporti cap tipus d’abonament de drets.  
 

12.- Propietat intel·lectual 
 
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que no 
existeixen drets previs de tercers sobre les obres presentades a concurs. 
 
Els autors de les fotografies premiades o que hagin obtingut menció especial cediran de 
manera no exclusiva els drets d’explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació) de les esmentades fotografies a la 
Diputació de Barcelona. 
 

13.- Drets d’imatge 
 
Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que surten a les 
seves fotografies i de les possibles responsabilitats que se’n reclamessin. 
 
14.- Tractament 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 de les persones participants 
seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el concurs fotogràfic d’acord amb els 
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a les persones interessades de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat al Registre General de la Diputació de Barcelona. 
 

15.- Acceptació de les bases 
 
El fet de presentar-se al concurs  suposa l’acceptació integra i sense reserva d’aquestes 
bases. 
 
El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir, no previstes en aquestes bases.” 

 

Segon.- Autoritzar la despesa de sis-cents (600) €,  amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40200/332A0/48100 del vigent pressupost de despeses de la 
Corporació. 
 

Tercer.- Disposar la publicació de les bases i la convocatòria per a la concessió dels 
premis corresponents al Concurs de Fotografia “40 anys llegint a l’ombra del 
Pedraforca”, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò 
previst a la norma 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Programació 
 

15.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu 
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Vallgorguina d’un 
import màxim de tres-cents setanta-quatre mil sis-cents noranta-cinc (374.695)€.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt  representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució.  
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
L’Ajuntament de Vallgorguina presentà en data 18/02/2013  una sol·licitud d'una línia 
de préstecs-pont de 374.685  euros per finançar despesa elegible. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vallgorguina atorgant 
una línia de préstecs-pont d’un import màxim de 374.695 € que amb caràcter limitatiu 
es distribueix tal com s’especifica a continuació: 
 

Anualitat 2013 200.000 € 
Anualitat 2014 174.695 € 
Anualitat 2015             ---     € 
 

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona 
passaran a l’anualitat següent.  
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El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern 
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Vallgorguina d’un import 
màxim de 374.695 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a 
continuació: 

 
Anualitat 2013 200.000 € 
Anualitat 2014 174.695 € 
Anualitat 2015              ---    € 
 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat 
2013 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de 
crèdit. 
 
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona 
passaran a l’anualitat següent.  
 
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vallgorguina, d'acord amb la minuta 
tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012. 
 
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
16.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia de la part no disposada 
per l’Ajuntament de Les Cabanyes del conveni de la línia de préstecs-pont del 
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més per import de dos-
cents trenta-tres mil set-cents setanta-vuit euros amb setanta-quatre cèntims 
(233.778,74) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
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valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt  representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats  per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució.  
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
L'Ajuntament de Les Cabanyes signà en data 31 d’octubre de 2012 el conveni d'una 
línia de préstecs-pont de 505.485,20 € per finançar despesa elegible. 
 
En data 17 de gener de 2013, l’ajuntament de Les Cabanyes ha comunicat  l’acord de 
RENÚNCIA a sol·licitar els préstecs  d’import  233.778,74 € a la Diputació de 
Barcelona, en el marc de la  línia de préstecs-pont per fer front al pagament de la 
despesa elegible subvencionada pel programa operatiu FEDER “Viure al poble”i “Viure 
al poble més” perquè la Generalitat ha efectuat els pagaments corresponents i aquest 
no ha concertat crèdit dins de la línia de préstecs-pont. 
 
Vist el punt 1.2, apartat 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. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Acceptar la renúncia de l’ajuntament de Les Cabanyes de disposar de l’import 
de 233.778,74 € de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant escrit de data 20 
de desembre de 2012 amb registre d’entrada de 17 de gener de 2013. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’ajuntament de Les Cabanyes 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

17.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten 
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i 
Ajuntaments.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb motiu de l’escrit de data 17 de desembre de 2012, enviat a aquesta Oficina des 
de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta Corporació, s’inicia la 
tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns 
informàtics per haver quedat obsolets. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 15 i 19 de febrer, respectivament. 
 
Vist l’informe tècnic  favorable  a la  declaració  de baixa  de l’Inventari de data 19 de 
febrer de 2013, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la 
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament  de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu 
grau d’obsolescència. 
 
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats 
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en 
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris 
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple 
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996). 
 
Vist l’apartat 3.2. 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.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i 
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns 
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).  
 
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”. 
 

 51/83



Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i 
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya.  
 
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 

18.- Dictamen que proposa cedir l’ús en precari, a favor de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, de diferents espais de l’edifici Residència Ramon Llull, 
situat al recinte de l’Escola Industrial.-  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 Diputació de Barcelona és propietària del Recinte de l’Escola Industrial, situat al 
carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, en el qual es troben ubicats diferents 
edificacions, com són la Residència Ramon Llull (edifici E05), que figura inscrita a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000900, i amb la naturalesa 
jurídica de bé patrimonial, així com els edificis Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial 
Urgell B (edifici E15) i Paraninf (edifici E16), que figuren inscrits a l’Inventari amb els 
codis d’actiu F000908 i F000909, respectivament, i amb la naturalesa jurídica de bé de 
domini públic. 
 
L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (en endavant, IEFC) és una associació 
sense ànim de lucre que té per objecte el desenvolupament i promoció de tota mena 
d’activitats relacionades amb la fotografia, la imatge i els audiovisuals, i les seves 
aplicacions en l’àmbit de l’administració publica i l’interès general. 
 
Entre les principals finalitats de la Diputació de Barcelona figura la de portar a terme 
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats 
beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès 
comú, com és el cas de l’IEFC. 
 
El 26 de març de 1993 la Diputació de Barcelona i l’IEFC signaren un conveni, 
mitjançant el qual se li cedia l’ús d’uns espais de les plantes baixa i soterrani de l’edifici 
Residència Ramon Llull (amb una superfície construïda de 963,90 m2) i de les sales 
situades a l’última planta de les dues torrasses dels edificis Escola d’Enginyeria 
Tècnica Industrial Urgell A (amb una superfície construïda de 75,62 m2) i Escola 
d’Enginyeria Tècnica Industrial Urgell B (amb una superfície construïda de 180,02 m2). 
 
Mitjançant compareixença signada el 29 de febrer de 2008 entre representants de la 
Diputació de Barcelona i de l’IEFC es va posar de manifest la necessitat de la primera 
de disposar dels espais cedits a l’Institut, i es mostrava la voluntat de la Corporació de 
prorrogar el conveni signat el 25 de març de 1993 fins al 30 de setembre de 2009. 
 
Segons l’escrit de 10 de març de 2008 el President delegat de la llavors anomenada 
Àrea de Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona, dirigit a l’IEFC, es va 
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reiterar la necessitat per part de la Corporació d’utilitzar els espais ocupats per 
l’Institut, per tal de disposar d’espais on ubicar diferents serveis i departaments de la 
Diputació, permetent-se a l’Institut continuar ocupant els espais a precari per a un 
període transitori que finalitzaria el 30 de setembre de 2009. 
 
Per acord de la Junta de Govern de 25 de març de 2010 es va aprovar l’autorització 
d’ús en precari, a favor de l’IEFC sobre determinats espais del Recinte Escola 
Industrial, els quals es detallen a continuació, així com el document administratiu que 
regula la mateixa, formalitzat el 12 de maig de 2010: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUP. 

CONSTRUÏDA 
SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 1.073,69 m2 
Planta subterrània 
Planta baixa 
Altells 

F000908 
Escola d’Enginyeria Tècnica 
Industrial Urgell B (edifici E15) 

77,22 m2 
Planta quarta 
(Torrassa) 

F000909 Paraninf (edifici E16) 87,76 m2 Planta baixa 
F000909 Paraninf (edifici E16) 69,73 m2 Planta quarta 

 
Per decret del President delegat de la llavors anomenada Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns, de 16 de juny de 2010, es va aprovar la reversió, amb efectes 1 de setembre 
de 2010, dels espais ocupats per l’IEFC dels edificis Escola d’Enginyeria Tècnica 
Industrial Urgell B (E15) i Paraninf (E16), com a conseqüència de la seva afectació per 
un projecte d’obres que afectava a aquests espais. 
 
L’IEFC passà a utilitzar únicament els espais de la Residència Ramon Llull del Recinte 
de l’Escola Industrial, d’acord amb el document administratiu signat entre aquest i la 
Diputació de Barcelona el 12 de maig de 2010. 
 
Segons el pacte tercer del referit document administratiu, l’autorització d’ús en precari 
ho és per cursos acadèmics complets, i es renovarà de curs en curs de forma tàcita 
fins al 30 de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual revertiran a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Actualment, malgrat que la Diputació de Barcelona manté la intenció de reubicar en els 
espais del Recinte de l’Escola Industrial part dels seus serveis i departaments, la 
Corporació té la voluntat de cedir a l’IEFC l’ús en precari dels espais del Recinte de 
l’Escola Industrial que utilitza, cessió que es renovarà de forma tàcita per cursos 
complerts, fins al moment que necessiti disposar d’ells i, com a màxim, fins al 30 de 
setembre de 2017. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de data 20 de febrer de 2013. 
 
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i 
en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
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Vist el que disposa l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de patrimoni dels ens locals, que permet la cessió en precari de l’ús dels 
béns patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre, per tal que els destinin a 
fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre que això redundi en benefici dels 
interessos de caràcter local. 
 
Vist que d’acord amb l’article 75.4 del Decret 336/1988, l’IEFC no resta en relació de 
dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta dirigeix la seva 
activitat, ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de l’Institut. 
 
Vist que segons l’article 76 del Decret 336/1988, el precari s’extingeix per la 
reclamació del bé feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un 
mes d’antelació, per la devolució d’aquest per part del precarista i també, 
automàticament, en el cas que el bé es destini a una altra finalitat. 
 
Vist l’apartat 3.2.f) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de      
19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la cessió d’ús en precari, amb efectes 1 d’octubre de 2013, a favor 
de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, sobre els espais que es detallen a 
continuació, pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 
187, de Barcelona: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 1.073,69 m2 
Planta subterrània 
Planta baixa 
Altells 

 
Segon.- Aprovar el document administratiu que recull les condicions de l’esmentada 
cessió d’ús en precari i que es transcriu tot seguit: 
 

“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI, A FAVOR 
DE L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA, SOBRE DETERMINATS 
ESPAIS DE L’EDIFICI RESIDÈNCIA RAMON LLULL DEL RECINTE DE L’ESCOLA 
INDUSTRIAL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, en 
qualitat de President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 
fent ús de les atribucions que li han estat conferides mitjançant la Refosa 1/2013, sobre 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013, i assistit de la Sra. Júlia Fajardo García, en 
qualitat de Secretària delegada en l’àmbit de la Direcció de Serveis de Planificació 
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Econòmica, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la 
Corporació de 2 de maig de 2012 (núm. 3538/12), publicat al BOBP de 16 de maig de 2012. 
 
INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (IEFC), representat.... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària del Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer 
Urgell, núm. 187, de Barcelona, en el qual es troben ubicades diferents edificacions, com 
són la Residència Ramon Llull (edifici E05), que figura inscrita a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb el codi d’actiu F000900, i amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial, així 
com els edificis Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial Urgell B (edifici E15) i Paraninf (edifici 
E16), que figuren inscrits a l’Inventari amb els codis d’actiu F000908 i F000909, 
respectivament, i amb la naturalesa jurídica de domini públic. 
 
II. L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (en endavant, IEFC) és una associació, 
sense ànim de lucre que té per objecte el desenvolupament i promoció de tota mena 
d’activitats relacionades amb la fotografia, la imatge i els audiovisuals, i les seves 
aplicacions en l’àmbit de l’administració publica i l’interès general. 
 
III. El 26 de març de 1993 l’IEFC va signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual se li cedia l’ús d’uns espais de les plantes baixa i soterrani 
de l’edifici Residència Ramon Llull (amb una superfície construïda de   963,90 m2) i de les 
sales situades a l’última planta de les dues torrasses dels edificis Escola d’Enginyeria 
Tècnica Industrial Urgell A (amb una superfície construïda de 75,62 m2) i Escola 
d’Enginyeria Tècnica Industrial Urgell B (amb una superfície construïda de 180,02 m2). 
 
IV. Mitjançant compareixença signada el 29 de febrer de 2008 entre representants de la 
Diputació de Barcelona i de l’IEFC es va posar de manifest la necessitat de la primera de 
disposar dels espais cedits a l’Institut, i es mostrava la voluntat de la Corporació de 
prorrogar el conveni signat el 25 de març de 1993 fins al 30 de setembre de 2009. 
 
V. Segons l’escrit de 10 de març de 2008 el President delegat de la llavors anomenada Àrea 
de Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona, dirigit a l’IEFC, es va reiterar la 
necessitat per part de la Corporació d’utilitzar els espais ocupats per l’Institut, per tal de 
disposar d’espais on ubicar diferents serveis i departaments de la Diputació, permetent-se a 
l’Institut continuar ocupant els espais a precari per a un període transitori que finalitzaria el 
30 de setembre de 2009. 
 
VI. Per acord de la Junta de Govern de 25 de març de 2010 es va aprovar l’autorització d’ús 
en precari, a favor de l’IEFC sobre determinats espais del Recinte Industrial, els quals es 
detallen a continuació, així com el document administratiu que regula la mateixa, formalitzat 
el 12 de maig de 2010: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 1.073,69 m2 

Planta 
subterrània 
Planta baixa 
Altells 

F000908 
Escola d’Enginyeria Tècnica 
Industrial Urgell B (edifici E15) 

77,22 m2 
Planta 
quarta 
(Torrassa) 

F000909 Paraninf (edifici E16) 87,76 m2 Planta baixa 

F000909 Paraninf (edifici E16) 69,73 m2 
Planta 
quarta 
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VII. Per decret del President delegat de la llavors anomenada l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns, de 16 de juny de 2010, es va aprovar la reversió, amb efectes 1 de setembre de 
2010, dels espais ocupats per l’IEFC dels edificis Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial 
Urgell B (E15) i Paraninf (E16), com a conseqüència de la seva afectació per un projecte 
d’obres que afectava aquests espais. 
 
VIII. L’IEFC passà a utilitzar únicament els espais de la Residència Ramon Llull del Recinte 
de l’Escola Industrial, d’acord amb el document administratiu signat entre aquest i la 
Diputació de Barcelona el 12 de maig de 2010. 
 
IX. Segons el pacte tercer del referit document administratiu, l’autorització d’ús en precari ho 
és per cursos acadèmics complets, i es renovarà de curs en curs de forma tàcita fins al 30 
de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual revertiran a la Diputació de 
Barcelona. 
 
X. Actualment, malgrat que la Diputació de Barcelona manté la intenció de reubicar en els 
espais del Recinte de l’Escola Industrial part dels seus serveis i departaments, la Corporació 
té la voluntat de cedir a l’IEFC l’ús en precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial 
que utilitza. 
 
XI. Entre les principals finalitats de la Diputació de Barcelona figura la de portar a terme 
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats 
beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
XII. Les finalitats de l’IEFC són d’utilitat social per al conjunt dels ciutadans i el seu 
desenvolupament redunda en benefici dels interessos de caràcter local. 
 
Per donar suport a les finalitats que volen assolir ambdues parts, de mutu acord, i 
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, acorden els següents 
 

PACTES 
 
Primer.- La Diputació de Barcelona cedeix l’ús en precari, amb efectes 1 d’octubre de 2013, 
a favor de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, dels espais que es detallen a 
continuació, pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 187, 
de Barcelona: 
 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 1.073,69 m2 

Planta 
subterrània 
Planta baixa 
Altells 

 
Segon.- La cessió d’ús en precari dels espais a favor de l’IEFC és gratuïta i el seu ús 
merament tolerat. 
 
Tercer.- La cessió d’ús en precari dels referits espais ho és per cursos acadèmics complets 
i es renovarà de forma tàcita per cursos acadèmics complets fins al 30 de setembre de 
2017, moment en el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- L’IEFC haurà de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús en precari a la 
realització de les seves finalitats específiques, concretament, al desenvolupament i 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

promoció de tota mena d’activitats relacionades amb la fotografia, la imatge i els 
audiovisuals, i les seves aplicacions en l’àmbit de l’administració pública i l’interès general, 
de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran automàticament a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, l’IEFC no 
resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta 
Corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de l’IEFC 
dimanin. 
 
Sisè.- El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé feta per la Diputació de 
Barcelona, amb requeriment a l’IEFC amb un mes d’antelació i preavís de sis mesos, per la 
devolució per part de l’IEFC o bé en el cas que els espais objecte de la cessió es destinin a 
una finalitat diferent de l’actual. 
 
Setè.- Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i 
contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest document, que s’estén per duplicat i 
a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Tercer.- Determinar que la cessió d’ús en precari dels espais a favor de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya es renovarà de curs en curs de forma tàcita, per 
cursos acadèmics complets fins, com a màxim, el 30 de setembre de 2017, moment en 
el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona. 

 
Quart.- Sotmetre els presents acords al tràmit previ d’informació pública per un 
període de vint dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i edicte que s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que 
puguin presentar-se les al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Cinquè.- Declarar que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit  
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la cessió d’ús en precari 
dels espais més amunt esmentats, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari 
expressament. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Callús, en resolució de l’expedient núm.  2012/8985.-  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 Callús, de data 16/11/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 28/11/2012, pel qual es sol·licita 
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autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BV-3003, del punt quilomètric 0+200 
al 0+740, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Callús (Exp. núm. 
2012/8985). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/02/2013, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud d’urbanització. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT amb les següents condicions: 
 
 L’arbrat previst a projecte haurà de complir:  

1. que no disminueixi visibilitat a la sortida dels carrers ni a la carretera, ni ara ni 
en un futur quan creixi. 

2. que el tipus d’arbrat, no tingui arrels superficials que més endavant aixequin el 
paviment de la carretera. 

 El reg previst ha d’estar a la distància suficient de la carretera per tal que no hi 
hagi aportacions d’aigua  a la calçada. 

 Els contenidors previstos aniran fora del domini públic de la BV-5303, de manera 
que la seva ubicació no disminueixi visibilitat, i que no afavoreixi que els  usuaris 
dels contenidors parin a la calçada de la carretera. 

 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 
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. 
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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 Callús, en relació amb l’expedient número 2012/8985.  

 
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 Callús, autorització 
d’obres d’urbanització, a la carretera BV-3003, del punt quilomètric 0+200 al 0+740, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Callús (expedient 2012/8985) 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 Callús, amb domicili a efectes 
de notificacions a Callús (08262), Plaça Major, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 

20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Saborit La Gleva, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/478.-  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 Saborit La Gleva, SL, de data 10/01/2013, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 15/01/2013, pel qual es sol·licita a la 
carretera BV-4608: 
 
 autorització d’obres de condicionament d’accés existent, al punt quilomètric 

19+800, marge esquerre, tram no urbà, 
 autorització de tala d’arbres, del punt quilomètric 19+725 al 19+780, marge dret, 

tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (exp. 2013/478). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/02/2013, 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 tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT amb els següents condicions: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

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

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

 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

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

 Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya). 

 
Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT amb els següents condicions: 
 
 Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés. 
 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.  
 A l’embocadura de l’accés i per tal de canalitzar adequadament el     trànsit,  es 

construirà una illeta central d’obra, en forma de llàgrima i remontable. 
 Es disposarà d’una visibilitat mínima de l’accés superior a la distància mínima de 

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 Saborit La Gleva, SL, en relació amb l’expedient número 2013/478. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Saborit La Gleva, SL, 
 
 autorització d’obres de condicionament d’accés existent, al punt quilomètric 

19+800, marge esquerre, tram no urbà, 
 autorització de tala d’arbres, del punt quilomètric 19+725 al 19+780, marge dret, 

tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (exp. 2013/478). 
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Saborit La Gleva, SL, amb domicili a efectes 
de notificacions a Manlleu (08560), carrer Cap del Pont, s/n - bústia 12 (La Gleva),  
amb indicació dels recursos procedents. 
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21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Serradora Boix, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/735.-  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 Serradora Boix, SL, de data 18/01/2013, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 22/01/2013, pel qual es sol·licita 
autorització de tala d'arbres, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 8+000 al 
9+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles 
(Exp. núm. 2013/735). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/02/2013, 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 tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT amb els següents condicionants: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

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

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

 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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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 Serradora Boix, SL, en relació amb l’expedient número 2013/735. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Serradora Boix, SL, autorització de 
tala d'arbres, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 8+000 al 9+000, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles (Expedient 
número 2013/735), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Serradora Boix, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a Puig-Reig (08692), Ctra. C-16, Km 81 - Pol. Ind. Cal Saltet, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de JM.A.T., 
en resolució de l’expedient núm. 2013/995.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. J. M. A. T., de data 28/01/2013, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 29/01/2013, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres per reparar façana i lateral, a la carretera N-141d, al punt quilomètric 3+625, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (Exp. núm. 2013/995). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/02/2013, 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 reparar façana i 
lateral. 
 
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT amb les següents condicions: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no 

impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació 
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de 
l’edificació existent. 

 Les obres es senyalitzaran en tots els sentits de circul·lació del nus on hi 
hagi afecció, segons Norma 8.3-IC, de manera que siguin visibles pels 
usuaris del nus tant de dia com de nit. “ 

 
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. J. M. A. T., en relació amb l’expedient número 2013/995. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. M. A.T., autorització d’obres 
per reparar façana i lateral, a la carretera N-141d, al punt quilomètric 3+625, marge 
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dret, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (Expedient número 2013/995), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals 
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J. M. A. T., amb domicili a efectes de 
notificacions a xxx, carrer xx, xx,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Argentona, en resolució de  l’expedient núm. 2013/1254.-  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 d'Argentona, de data 30/01/2013, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 04/02/2013, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent amb retranquejament de porta 
existent, a la carretera C-1415c, del punt quilomètric 4+410 al 4+419, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal d’Argentona (Exp. núm. 2013/1254). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 19/02/2013, 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 condicionament 
d'accés existent amb retranquejament de porta existent. 
 
Atès el que disposen els articles 168 i 169 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 donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés i no 

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

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

distància mínima de parada. 
 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 
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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 d'Argentona, en relació amb l’expedient número 
2013/1254.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Argentona, autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent amb retranquejament de porta existent, a 
la carretera C-1415c, del punt quilomètric 4+410 al 4+419, marge esquerre, tram urbà, 
al terme municipal d’Argentona (Exp. núm. 2013/1254) 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 d'Argentona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Ramon Par, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 

 

24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Red Elèctrica de España, SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/1366.-  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 Red Eléctrica de España, S.A., de data 11/02/2013, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es 
sol·licita autorització de neteja de massa forestal, a la carretera BP-5107, del punt 
quilomètric 35+300 al 35+320, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Cànoves i Samalús (Exp. núm. 2013/1366). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/02/2013, 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 neteja de massa 
forestal. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT amb els següents condicionants: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

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

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

 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, 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 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 Red Eléctrica de España, SA, en relació amb l’expedient número 
2013/1366. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Red Eléctrica de España, S.A., 
autorització de neteja de massa forestal, a la carretera BP-5107, del punt quilomètric 
35+300 al 35+320, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i 
Samalús (Exp. núm. 2013/1366), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Red Eléctrica de España, S.A., amb domicili a 
efectes de notificacions a Rubí (08191), Ctra. Antigua Castellbisbal- Rubí, s/n,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de J.R.A., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/1415.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. J. R. A., de data 08/02/2013, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 14/02/2013, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera BV-4341, del punt quilomètric 4+730 al 6+000, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà (Exp. núm. 2013/1415). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/02/2013, 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 tala d'arbres. 
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Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT amb els següents condicionants: 
 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

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

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

 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

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

 Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya). 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, 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. J. R. A., en relació amb l’expedient número 2013/1415. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. R. A., autorització de tala 
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d'arbres, a la carretera BV-4341, del punt quilomètric 4+730 al 6+000, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà (Exp. núm. 2013/1415), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i 
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J. R. A., amb domicili a efectes de 
notificacions xxxx, carrer xxx,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure 
entre la Fundació “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament 
del programa de conservació dels espais naturals protegits, per un import d’un 
milió tres-cents mil (1.300.000) €.-  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: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel 
Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del 
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc 
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc  Agrari del Baix 
Llobregat i Parc de Collserola, el conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 
hectàrees. 
 
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat.  
 
Atès que, en la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics 
d’aquestes zones, i per aconseguir uns sistemes ecològicament més valuosos i 
estables enfront de les pressions externes que puguin rebre, la Diputació de Barcelona 
duu a terme una planificació i gestió activa d’aquests espais naturals. 
 
Atès que, en aquest marc, la Diputació de Barcelona desenvolupa determinades 
tasques de gestió mediambiental per a la conservació dels sistemes naturals que 
formen la Xarxa de Parcs Naturals, formulades tenint en compte el context 
socioeconòmic i l’ordenació de l’ús públic. 
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Atès que la Fundació ”la Caixa” és l’entitat encarregada de gestionar l’Obra Social de 
”la Caixa”, que busca la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant el 
desenvolupament social, cultural i ambiental amb la finalitat d’aconseguir un 
desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu, desenvolupa un gran 
nombre de programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de 
l’entorn natural, i també a la promoció de la integració social dels col·lectius de 
persones desfavorides. 
 
Atès que els programes de Fundació “la Caixa” inclouen el desenvolupament de les 
seves actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com públiques.  
 
Atesa l’existència d’objectius coincidents, entre d’altres, la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics, la conservació del medi ambient, el desenvolupament 
socieconòmic sostenible i de conservació i respecte al patrimoni natural, la Diputació 
de Barcelona i la Fundació “la Caixa” estan interessats en establir un conveni que 
reguli aquesta mútua cooperació. 
 
Vista la disposició addicional cinquena, en relació amb els articles 108 a 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 Planificació i Anàlisi Territorial 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 el conveni de col.laboració a subscriure entre la Fundació “la Caixa” i 
la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del programa de conservació dels 
espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, d’acord amb la 
minuta de conveni que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS GESTIONATS PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel 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 
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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). 
 
D’altra banda, la FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, (d’ara 
endavant, Fundació ”la Caixa”), representada pel seu Director General, el Sr. Jaume 
Lanaspa i Gatnau, que intervé en nom i representació de l’entitat, provista de C.I.F. G-
59200006 i amb domicili social a Barcelona (08028), Avinguda Diagonal 621. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel Parc 
Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i 
el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix, 
Parc de la Serralada de Marina, Parc  Agrari del Baix Llobregat i Parc de Collserola, el 
conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 hectàrees. 
 
II. Que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de Parcs 
Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús públic ordenat.  
 
III. Que, en la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics d’aquestes 
zones, i per aconseguir uns sistemes ecològicament més valuosos i estables enfront de les 
pressions externes que puguin rebre, la Diputació de Barcelona duu a terme una planificació 
i gestió activa d’aquests espais naturals. 
 
IV. Que, en aquest marc, la Diputació de Barcelona desenvolupa determinades tasques de 
gestió mediambiental per a la conservació dels sistemes naturals que formen la Xarxa de 
Parcs Naturals, formulades tenint en compte el context socioeconòmic i l’ordenació de l’ús 
públic. 
 
V. Que Fundació ”la Caixa” és l’entitat encarregada de gestionar l’Obra Social de ”la Caixa”, 
que busca la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant el desenvolupament 
social, cultural i ambiental amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament humà 
sostenible i, amb aquest objectiu, desenvolupa un gran nombre de programes 
mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de l’entorn natural, i també a la 
promoció de la integració social dels col·lectius de persones desfavorides. 
 
VI. Que els programes de Fundació ”la Caixa” inclouen el desenvolupament de les seves 
actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com públiques. 
 
VII. Que la minuta d’aquest conveni es proposa aprovar per dictamen de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona de data 11 d’abril de 2013. 
 
En virtut del que precedeix, i atesa l’existència d’objectius coincidents i l’interès recíproc 
entre la Diputació de Barcelona i Fundació ”la Caixa” en matèria de conservació del medi 
ambient, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen el present conveni que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té per objecte establir les condicions per a la cooperació en el 
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació i 
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millora del medi ambient gestionades per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de 
garantir-ne l’estabilitat i maduresa, mitjançant la millora de l’estat de conservació i la 
reducció de la fragilitat davant de possibles pertorbacions. 
 
A aquest efecte, les parts signants es comprometen a impulsar actuacions mediambientals a 
la Província de Barcelona. 
 
Segon.- Objectius específics  
 
Els objectius específics són: 
 

a. Desenvolupar actuacions per a la conservació, defensa i promoció del medi ambient a 
l’àmbit territorial de la Província de Barcelona. 

b. Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi 
positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic i la revitalització 
socioeconòmica. 

c. Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social. 
d. Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del 

conveni. 
e. Donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de la Província de Barcelona. 
f. Divulgar els resultats dels projectes i actuacions desenvolupats en el marc d’aquest 

conveni. 
 
Tercer.- Actuacions objecte del conveni  
 
A partir dels objectius plantejats, les parts acorden l’execució de les actuacions següents a 
l’àmbit territorial de la Província de Barcelona: 
 

a. Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 
b. Manteniment d’hàbitats d’interès. 
c. Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera. 
d. Restauració d’àrees degradades. 
e. Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat. 
f. Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local. 
g. Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació. 
h. Potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i 

d’altres actuacions que redundin en benefici de l’eficiència energètica. 
i. Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les 

actuacions dutes a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i implantació 
d’aquestes energies. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona la gestió i execució de les actuacions que integrin el 
programa de treball que s’aprovi, i que està contemplat en el pacte setè del present conveni, 
i la Diputació de Barcelona aportarà els recursos materials i humans necessaris a tal efecte. 
 
La Diputació de Barcelona assumeix el compliment de tots els tràmits necessaris per al 
desenvolupament del programa de treball, les autoritzacions i informes preceptius, els 
procediments derivats de la legislació ambiental i del patrimoni cultural, l’obtenció de la 
plena disponibilitat dels terrenys o altres béns particulars que puguin ser necessaris i la 
disposició dels mitjans tècnics i humans necessaris per a l’execució de les accions que són 
objecte d’aquest conveni. 
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En relació amb les actuacions de conservació i millora del medi ambient, es donarà prioritat 
a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o amb risc 
d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i 
dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent. Per fer-ho, es tindrà 
en compte de manera especial el programa Incorpora de Fundació ”la Caixa”, que té per 
objecte facilitar l’accés al món laboral de col·lectius particularment fràgils (persones en 
situació o amb risc d’exclusió social i persones amb discapacitat) i que disposa d’una àmplia 
xarxa d’empreses participants i entitats adherides al programa. 
 
Cinquè.- Compromisos de Fundació “la Caixa” 
 
Fundació “la Caixa” aportarà a la Diputació de Barcelona la dotació pressupostària per a 
l’execució del programa de treball, d’acord amb el que s’estableix en el pacte novè del 
present conveni. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
Per al seguiment de l’execució i interpretació d’aquest conveni es crearà, des del moment 
de la signatura, una Comissió de Seguiment que tindrà la composició següent: 
 

- Dos representants de Fundació ”la Caixa”. 
- Dos representants de la Diputació de Barcelona. 
- Un secretari, amb veu i sense vot, que serà un representant de la Diputació de 

Barcelona i que s’encarregarà de redactar les actes de les reunions de la Comissió de 
Seguiment. 

 
De comú acord entre ambdues parts, podran assistir a la Comissió de Seguiment, amb veu 
però sense vot, els funcionaris i tècnics que, per raó de la matèria, cada part consideri 
necessaris.  
 
La Comissió tindrà com a funcions, a més de totes les que es desprenen del text d’aquest 
conveni: 
 

- Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de 
l’execució de les actuacions que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics, socials i 
ambientals. 

- Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació. 
- Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar. 
- Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, 

introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament. 
- Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix més endavant. 
- Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la 

interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin 
oportunes.  

 
El règim de reunions ordinàries de la Comissió serà d’un mínim de tres cops l’any. A més, la 
Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari a petició de qualsevol de les dues parts 
signants. 
 
L’adopció d’acords per part de la Comissió de Seguiment requerirà el consens de Fundació 
”la Caixa” i la Diputació de Barcelona. 
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Després de cadascuna de les reunions de la Comissió de Seguiment, s’estendrà l’acta 
corresponent, que s’enviarà a tots els membres assistents a les reunions per tal que hi donin 
la seva conformitat i es pugui procedir a signar-la. 
 
Setè.- Programa de treball: aprovació, seguiment i justificació 
 
Les actuacions concretes que es duran a terme en virtut d’aquest conveni es concretaran en 
un programa de treball que tindrà una durada anual i que, a proposta de la Diputació de 
Barcelona, s’aprovarà a la Comissió de Seguiment paritària que s’especifica en el pacte sisè 
del present conveni. 
 
Per a l’aprovació, el seguiment i la justificació de les actuacions que integraran el programa 
de treball anual, se seguirà el procediment següent: 
 
1.- Aprovació del programa de treball 
 
La Diputació de Barcelona presentarà als membres de la Comissió de Seguiment, abans de 
la primera reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions que integraran el programa de 
treball per a cada període anual, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal que els membres de 
la Comissió les puguin avaluar i sigui possible valorar-les a la primera reunió de l’òrgan 
esmentat. 
 
La fitxa descriptiva de les propostes d’actuacions haurà de contenir la informació següent: 
 

a. Memòria descriptiva de les propostes, pressupost estimat i calendari d’execució 
estimat. 

b. Indicació dels col·lectius de persones socialment desfavorides, en situació o amb risc 
d’exclusió social, que puguin participar en les actuacions proposades. 

c. Reportatge fotogràfic de la zona on s’executarà cada actuació. 
d. Definició d’indicadors d’avaluació (hectàrees tractades, nombre i tipus d’arbres plantats, 

tones de CO2 absorbides o que s’hagin deixat d’emetre gràcies al projecte executat, 
etc.). 

 
2.- Seguiment dels projectes realitzats dins de cada programa de treball 
 
La Diputació de Barcelona haurà de facilitar a la Comissió de Seguiment, amb una 
periodicitat semestral com a mínim i d’acord amb el calendari i les indicacions que la 
Comissió li hagi subministrat, les dades i la documentació necessàries perquè la Comissió 
pugui avaluar a les seves reunions l’evolució dels projectes en curs. 
 
Tota la documentació que s’hagi de fer arribar a la Comissió de Seguiment s’haurà de 
remetre als seus membres per correu electrònic o, si no, en un suport digital per correu 
certificat o missatger. 
 
3.- Justificació dels projectes realitzats en cada programa de treball 
 
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts al programa de treball 
corresponent, un cop realitzats (completament o per fases, si es tracta de projectes 
complexos), caldrà aportar a la Comissió de Seguiment la documentació següent: 
 

a. Memòria descriptiva de cada projecte amb fotografies de les actuacions realitzades. 
b. Certificat de la Diputació de Barcelona pel que fa a la correcta execució dels treballs 

realitzats. Per tal de justificar les despeses realitzades, la Diputació de Barcelona haurà 
de presentar, mitjançant certificat emès per la Intervenció General de la Corporació, 
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una relació de les factures i altres documents de naturalesa anàloga, fent constar: Nom 
i NIF del proveïdor/creditor, objecte, data i núm. factura, núm. d’operació comptable o 
núm. de bestreta, percentatge d’execució sobre el pressupost i import facturat. 

c. Escrit de la Diputació de Barcelona en què se sol·liciti el pagament dels treballs 
realitzats, un cop deduïda la bestreta. 

 
Vuitè.- Finançament i forma de pagament 
 
El pressupost total per dur a terme les actuacions previstes en aquest conveni, d’acord amb 
els pactes segon i tercer, és d’un màxim d’un milió tres-cents mil (1.300.000) €, dividits en 
dues anualitats de 650.000,00 euros, que Fundació ”la Caixa” aportarà a la Diputació de 
Barcelona a partir de les condicions següents: 
 

- Fundació ”la Caixa” farà efectiva, posteriorment a l’aprovació per part de la Comissió de 
Seguiment del programa de treball anual, una aportació inicial equivalent al 50% del 
cost dels projectes que s’hagin aprovat per a cada anualitat.  

 
- L’altre 50% es farà efectiu quan es justifiqui l’execució de les actuacions previstes al 

programa de treball. 
 
El pagament de les aportacions indicades es farà efectiu dins dels seixanta dies següents a 
la recepció per part de Fundació “la Caixa” del document de sol·licitud de pagament 
corresponent, un cop validat per aquella entitat. 
 
Novè.- Comunicació, informació i publicitat 
 
Ambdues parts consideren que és d’interès difondre els objectius i activitats desenvolupats 
en el marc d’aquest conveni per tal de fomentar el respecte i la sensibilització de la societat 
pel que fa a la conservació i la millora de l’entorn natural i la integració social dels col·lectius 
de persones desfavorides. 
 
Per fer-ho, les parts acordaran de manera conjunta, al si de la Comissió de Seguiment, 
l’elaboració de presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a terme 
en el desenvolupament d’aquest conveni. 
 
Les presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a terme en el 
desenvolupament d’aquest conveni es faran de manera activa i coordinada entre les dues 
parts signants d’aquest conveni, que hi dedicaran els seus màxims esforços perquè tinguin 
un gran abast. 
 
Ambdues parts signants participaran en termes d’equivalència en els actes de presentació, 
recepció o inauguració derivats d’actuacions considerades en aquest conveni, per a la qual 
cosa es mantindran informats, amb l’antelació suficient a la celebració dels actes. 
 
A totes les accions de publicitat, informació o divulgació que es facin en relació amb les 
actuacions objecte d’aquest conveni, serà obligatòria la referència a les institucions 
intervinents d’acord amb les normes d’identitat corporativa respectives. 
 
Desè.- Accés a la informació 
 
La Diputació de Barcelona autoritza Fundació ”la Caixa”, així com les empreses que aquesta 
entitat pugui contractar amb aquesta finalitat, a verificar el compliment dels procediments i 
mètode de treball acordats mitjançant aquest conveni i el programa de treball corresponent.  
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Onzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” 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 seu Reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 

Dotzè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la signatura i tindrà una durada de dos anys. 
El conveni podrà, no obstant, prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel 
temps mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el mateix.  
 

Tretzè.- Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació, 
per part de totes les parts signants del conveni. 
 
Catorzè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la 
seva resolució.  
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
Quinzè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 

a) Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per mutu acord. 
e) Per incompliment d’algun dels pactes del conveni per part de qualsevol de les parts 

signants (que podrà donar lloc a la denúncia motivada del conveni amb un termini de 
preavís de tres mesos) 

f) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
En tots els casos anteriors, s’adoptaran les decisions necessàries per a la liquidació 
adequada del conveni. 
 
La Comissió de Seguiment continuarà en funcions i serà l’encarregada de resoldre les 
qüestions que es poguessin plantejar en relació amb les actuacions en curs o derivades del 
conveni i, també, en el cas que se’n produís l’extinció, fins que no es resolguin les qüestions 
pendents. 
 
Les facultats de resolució que es preveuen aquí s’estableixen sense perjudici del dret de 
cadascuna de les parts de sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que pugui 
haver ocasionat la part incomplidora. 
 

Setzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i es subscriu també a 
l’empara del règim jurídic establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (disposició addicional cinquena, 
en relació amb els articles 108 a 112). 
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Dissetè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
Divuitè. Les parts volen complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de bona 
entesa i participació que l’han promogut, i es comprometen a intentar resoldre en primera 
instància les divergències que sorgissin segons termes d’equitat”. 

 
Segon.- Acceptar l’aportació concedida per la Fundació “la Caixa” per import, de com 
a màxim, un milió tres-cents mil (1.300.000) €, d’acord amb el pacte vuitè de la minuta 
del conveni de col·laboració. 
 
Tercer.- Comunicar a la Fundació “la Caixa” el present Acord pel seu coneixement i 
als efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla 
Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, per un import de cent trenta-dos mil vuit-cents nou 
euros amb vuitanta cèntims (132.809,80) €.-  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 23 de febrer de 2012, 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 Boscos Bages-Anoia i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, 
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia, 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 trenta-dos mil vuit-cents nou euros amb 
vuitanta cèntims (132.809,80) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible. 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, 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 Boscos Bages-Anoia 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 trenta-dos mil vuit-cents nou euros amb vuitanta 
cèntims (132.809,80) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-
Anoia, 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 Boscos 
Bages-Anoia. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla 
Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, 
per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial, per un import de cent tres mil cent noranta-
quatre euros amb seixanta-vuit cèntims (103.194,68) €.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist que en data de 23 de febrer de 2012, 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 Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni Marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la 
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, 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 tres mil cent noranta-quatre euros amb 
seixanta-vuit cèntims (103.194,68) € 
 
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 la capatassa forestal 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 la capatassa 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. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, 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). 
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Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

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 Serralada Pre-Litoral del 
Penedès 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 tres mil cent noranta-quatre euros amb seixanta-vuit 
cèntims (103.194,68) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-
Litoral del Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A/48902 del 
pressupost 2013. 
  
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 
Serralada Pre-Litoral del Penedès  
 
29.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a 
l’any 2012 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd.-  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 23 de febrer de 2012, la Junta de Govern aprovà el dictamen que 
proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, per a l’any 2012.  
 
Atès que en el punt novè del Programa Anual, s’estipula que es pagarà a la seva 
signatura 60.703,52 € corresponents a les despeses de: 
 

- Contractació del personal tècnic de l’Associació, incloent les despeses i els 
corresponents plans de riscos laborals 

- Rènting del vehicle 
 
Atès que en el mateix punt novè s’indica que aquest import s’haurà de justificar als 2 
mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2, i factures 
corresponents. 
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Vist que en data 21 de febrer de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd ha justificat un import de seixanta mil sis-cents seixanta-vuit euros amb quaranta-
quatre cèntims (60.668,44) € per tant un import inferior al concedit. 
 
Atès que l’import justificat és inferior a l’import concedit, l’Associació de Propietaris 
Forestals del Berguedà Verd haurà de reintegrar al fons provincial la seva diferència, 
trenta-cinc euros amb vuit cèntims (35,08) €. 
 
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.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Programa Anual 2012 avançat 
atorgat en data 23 de febrer de 2012 a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd, per un import total de trenta-cinc euros amb vuit cèntims (35,08) €, de 
conformitat amb els motius exposats anteriorment. 
 
Segon.- Requerir el reintegrament a la l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd la quantitat avançada i no justificada de trenta-cinc euros amb vuit cèntims 
(35,08) € mitjançant l’ingrés al fons provincial. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 
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