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Oberta la sessió la Presidència dóna la benvinguda als Diputats Srs. Josep Llobet, 
Arnau Funes i Pere Prat, que a partir d’ara assistiran a les Juntes de Govern, en 
representació dels Grups polítics del Partit Popular, d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, i d’Esquerra Republica de Catatalunya – Acord 
Municipal. Tot seguit 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 25 d’abril de 2013. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
Donar compte de 
 
2.- Decret de la Presidència, de data 29 d’abril de 2013, que modifica parcialment el 
paràgraf quart de la part dispositiva del decret de la Presidència núm. 673/2013, de 5 
de febrer, en relació amb la incorporació dels Ims. Srs. Josep Llobet Navarro, en 
representació del grup del PP; Arnau Funes i Romero, en representació del grup ICV-
EUiA-E; i Pere Prat i Boix, en representació del grup d’ERC-AM,  per assistir a les 
sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot. 
 
Dictàmens 
 
3.- Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de 
representants en diversos organismes en què la Diputació de Barcelona participa o 
està representada. 
 
4.- Dictamen de la Presidència que proposa aprovar l’informe de la Secretaria General 
de data 5 d’abril de 2013, relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de 
treball de secretaria intervenció a la Mancomunitat de municipis berguedans per a la 
Biomassa. 
 
Es dóna compte del decret següent: 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 23 d’abril de 2013, d’interposició d’accions 
judicials laborals contra les resolucions de l’INSS, dictades en l’expedient núm.           
1-2012/361528-26 instruït per determinar la contingència causant de la incapacitat 
temporal de F.R.P., que declaren la manca de legitimació de la Corporació per 
plantejar recurs administratiu 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable  
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 292/2011, interposat per Segurcaixa, SA i 
C.C.M. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a 
causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la calçada. 
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7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable  
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 122/2011, interposat per A.G.O. i Mapfre 
Familiar Cia de Seguros y Reaseguros, S.A. contra la desestimació de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir 
lloc a la carretera BV-1415, a causa de la caiguda d’un pi sobre el vehicle del 
demandant. 
 
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable  
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers, 
que condemna A.C.R. i A.H.U., com a responsables d’una falta de furt consistent en la 
sostracció de 6 baranes de la carretera BV-1243, a indemnitzar la Diputació de 
Barcelona en la quantitat de mil setanta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims 
(1.072,45) €. 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

9.- Dictamen que proposa la revocació inicial de la subvenció atorgada a l’Associació 
Media Àfrica en el marc de l’Espai de Concertació, àmbit de sensibilització – Accions 
puntuals – Juliol 2007. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques  
 

10.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa 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 12 de maig de 1999. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar la rescissió del conveni de cessió d’ús de 18 de 
febrer de 2010, de la botiga 1a. de l’immoble del carrer Sagrera, 127, de Barcelona, a 
favor de les associacions América, España, Solidaridad y Cooperación i Asociación 
Casal Colombiano. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Mercat de Treball 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni tipus que reguli els drets i les 
obligacions de la Diputació de Barcelona i de les entitats locals que integren la Xarxa 
d’Oficines Tècniques Laborals (OTL), per a la inserció sociolaboral en el mercat de 
treball de persones amb trastorns de salut mental. 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar la reducció, per menor import justificat, del conveni 
per import de sis-cents vint-i-quatre mil quatre-cents noranta-sis euros amb     
quaranta-tres cèntims (624.496,43) €, Codi 08/X/47021, subscrit el 6 de juliol de 2009 
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amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’actuació “Arranjament fusteria 
metàl·lica C.N. L’Hospitalet”, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria  absoluta dels membres de la 
Junta de Govern es proposa la ratificació del Decre t següent: 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència 

 
Ratificació de: 
 
Decret de la Presidència de la Diputació, de data 30 d’abril de 2013,  pel qual es deixa 
sense efecte la convocatòria aprovada per l’acord núm. 136/13 de la Junta de 
Govern, s'aprova la modificació de les Bases Reguladores per a la concessió de 
subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional d’arrel catalana amb 
programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013 i la nova convocatòria per 
a la seva concessió, i es perllonga el termini de presentació de sol·licituds de la 
convocatòria de subvencions, aprovada per l'acord núm. 135/13 de la Junta de 
Govern, per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional 
per a 2013.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
 
1.- Minuta de l’Acta.-  Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 25 d’abril de 2013, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Decret de la Presidència, de data 29 d’abril de  2013, que modifica parcialment 
el paràgraf quart de la part dispositiva del decret  de la Presidència núm. 
673/2013, de 5 de febrer, en relació amb la incorpo ració dels Ims. Srs. Josep 
Llobet Navarro, en representació del grup del PP; A rnau Funes i Romero, en 
representació del grup ICV-EUiA-E; i Pere Prat i Bo ix, en representació del grup 
d’ERC-AM,  per assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però 
sense vot.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària del dia 15 de 
juliol de 2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments dels 
Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la província 
de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació. 
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Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació, en la mateixa sessió plenària es 
va procedir a l’elecció i nomenament del President de la Diputació de Barcelona en 
favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment establert 
en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general; 
el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del seu càrrec de President de la Diputació i de les 
competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li 
pertoquen. 
 
Atès que la Presidència, mitjançant decret núm. 673/2013, de 5 de febrer, va acordar: 
d’una banda, deixar sense efecte en tota la seva extensió els apartats primer, segon i 
tercer de la part dispositiva del decret de la Presidència 11687/2012, de 20 de 
desembre, pel qual es va modificar parcialment el decret 7632/2011, de 15 de juliol, 
referent a la constitució de la Junta de Govern, nomenament del seus membres de ple 
dret, nomenament d’altres diputats que podran assistir a les sessions d’aquest òrgan 
col·legiat així com l’aprovació de la delegació de l’exercici de competències de la 
Presidència en favor de la Junta de Govern; Decret que va ser inscrit en el Llibre de 
Resolucions de la Presidència en data 6 de febrer de 2013, del qual se’n va donar 
compte al Ple en la sessió ordinària de 28 de febrer de 2013 i va ser publicat en el 
BOP de data 21 de febrer de 2013 i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que aquesta Presidència, en ares a una major participació i transparència, va 
invitar els Grups polítics del PP, ICV-EUiA-EPM i ERC, perquè nomenessin, si així ho 
considerin oportú, un representant del seu Grup, amb l’objecte que pugui assistir a les 
sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot. 
 
Atès que en data 22 d’abril de 2013, el Portaveu del Grup d’ERC,  en resposta a la 
petició de la Presidència, comunicà que el representant del seu grup, en qualitat de 
convidat a les sessions de la Junta de Govern serà l’Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix. 
 
Atès que en data 25 d’abril de 2013, el Portaveu del Grup del PP, en contestació a la 
petició de la Presidència,  comunicà que el representant del seu grup, en qualitat de 
convidat a les sessions de la Junta de Govern serà l’Il·lm.  Sr. Josep Llobet Navarro. 
 
Atès que en data 26 d’abril de 2013, el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, en 
contestació a la petició de la Presidència, comunicà que el representant del seu grup, 
en qualitat de convidat a les sessions de la Junta de Govern serà l’Il·lm. Sr. Arnau 
Funes i Romero. 
 
Atès que en el cas del Grup del PSC ja té un representant en la Junta de Govern, el 
qual té caràcter de membre de ple dret, per la seva condició de Vicepresident quart de 
la Diputació de Barcelona,  l’Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya. 
 
Vist que l’apartat quart de la part dispositiva del decret de la Presidència 673/2013, de 
5 de febrer, inscrit en el llibre de resolucions de la Presidència en data 6 de febrer de 
2013, va acordar que podran assistir amb veu però sense vot a les sessions de les 
Juntes de Govern, els diputats/des següents: Il·lma. Sra. Mireia Hernández i 
Hernández; Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata; Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura; 
Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra i Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa. 



 
 

6/50 

Vista la necessitat de procedir a modificar l’apartat quart del referit decret de la 
Presidència 673/13, de 5 de febrer, en el sentit d’incloure entre els membres que 
podran assistir a les sessions de la Junta de Govern els Il·lms. Diputats Sr. Josep 
Llobet i Navarro, en representació del Grup polític del PP; Il·lm. Sr. Arnau Funes i 
Romero, en representació del Grup polític d’ICV-EUiA-EPM i Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix, 
en representació del Grup polític d’ERC. 
 
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix, com a 
òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions provincials, la constitució de la Junta 
de Govern. 
 
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; l’article 90.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya; l’article 9 del vigent Reglament 
Orgànic de la Diputació de Barcelona i l’article 72 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la 
Presidència de l’entitat local, i un nombre de Diputats o Diputades no superior al terç 
del nombre legal de membres de la Diputació, nomenats i separats lliurement per la 
Presidència; resolució de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri.  
 
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 90.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 73.1 i 2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que 
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
regulen que les competències de la Junta de Govern són les següents:  
 

a) Assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions. 
b) Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui. 
c) Les competències que expressament li deleguin les lleis. 

 
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta a la Secretaria general a 
realitzar els tràmits administratius necessaris per deixar sense efecte els apartats 
primer, segon i tercer del Decret 73621/2011, de 15 de juliol, en la seva redacció 
donada pel Decret 11687/12, de 20 de desembre. 
 
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació  d’1 de març de 2011 (DIBA 
4/2011). 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com, l’article 4 del vigent 
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,  
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R E S O L C 
 

Primer.- Modificar parcialment l’acord quart  de la part dispositiva del decret de la 
Presidència núm. 673/2013, de 5 de febrer, inscrit en el Llibre de Resolucions en data 
6 de febrer de 2013, en el sentit d’acordar que podran assistir a les sessions de la 
Junta de Govern, amb veu però sense vot, els diputats i diputades següents: 
 

1. Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández 
2. Il·lm.   Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
3. Il·lm.   Sr.   Andreu Carreras i Puigdelliura 
4. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra 
5. Il·lm.   Sr.   Ramon Castellano i Espinosa 
6. Il·lm.   Sr.   Josep Llobet Navarro 
7. Il·lm.   Sr.   Arnau Funes i Romero 
8. Il·lm.   Sr.   Pere Prat i Boix 

 

Segon.-  Donar-se per assabentat  que continuen vigents i produeixen efectes jurídics 
plens els apartats primer, segon, tercer, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè del decret 
de la Presidència 673/2013, de 5 de febrer (BOPB de 21 de febrer de 2013), que 
acordà la constitució de la Junta de Govern, el nomenament dels membres de ple dret, 
la fixació dels dies i hores de les sessions de caràcter ordinari, així com l’aprovació de 
les matèries de les quals la Presidència va delegar el seu exercici en favor de la Junta 
de Govern. 

 

Tercer.- Aquesta resolució entrarà en vigor  el mateix dia de la seva signatura, i prèvia 
acceptació del càrrec per part dels membres nomenats i produirà  efectes jurídics 
plens fins que la Presidència no acordi la seva revocació o avocació o es produeixi el 
nomenament d’un nou President o Presidenta. 

 

Quart.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i en la pàgina web d’aquesta, en 
compliment del que disposa l’art. 64.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 

 

Cinquè.- Donar compte al Ple de la present Resolució per al seu coneixement i 
efectes , en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 
l’article 64.4 del Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals així com a 
la Junta de Govern, en la primer sessió que es celebri, als efectes del seu 
coneixement. 
 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a la Presidència, als interessats, als Portaveus i 
Presidents dels Grups Polítics, al Coordinador General, a la Secretaria general, a la 
Intervenció general, i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns. 
 

3.- Dictamen de la Presidència que proposa la modif icació de la designació de 
representants en diversos organismes en què la Dipu tació de Barcelona 
participa o està representada.-  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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La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes, en 
els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, d’acord amb ells 
i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per efectuar la 
designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines persones s’atorga 
aquesta representació. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la 
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es 
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum 
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va 
aprovar la designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de 
data 26.7.2011, es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la 
Junta de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament 
la competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la 
primera designació. 
 
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, pel qual es regula el règim 
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la 
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències 
que tingui atribuïdes entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en 
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques 
vinculades o dependents d’aquelles.  
 
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa 
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà 
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de 
representants en altres Ens. 
 
Quant a la durada de la designació, llevat que la normativa específica o 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.-  Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mª C. Mireia Hernández 
Hernández, com a suplent, efectuada per la Junta de Govern en data 26.4.2012      
(ref. JG 200/12) en l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropoli tana de 
Barcelona, i mantenir vigents la resta de nomenaments. 
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La Sra. Marta Alòs López  substituirà  la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández  en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els 
estatuts de l’ens,  les modificacions anteriors i la substitució proposada,  es concreta 
en el següent: 
 

1.- Designar  els dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General  de l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropoli tana de 
Barcelona , segons estableix l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació, i els seus 
suplents. 
 
Les persones designades, són. 
 
� Titular: Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
� Suplent: Sra. Marta Alòs López 
 
� Titular: Sr. Joan Roca Lleonart 
� Suplent: Sra. Rosa Serra Rotés 

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

 
Segon.-   Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mª C. Mireia Hernández 
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), a 
l’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balag uer , de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 
La Sra. Marta Alòs López  substituirà  la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández  en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els 
estatuts de l’ens, amb les modificacions anteriors i la substitució proposada,  es 
concreta en el següent: 
 

Designar la Sra. Marta Alòs López  com a representant  de la Diputació de 
Barcelona en l’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balag uer , de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a vocal en la Junta de Patrons - Consell 
Rector , d’acord amb l’article 7.1 dels Estatuts de l’Organisme. 

 
Tercer.-  Als efectes de modificar la designació del representant de la Diputació de 
Barcelona en l’entitat mercantil FIRA 2000, SA.,  de la qual és soci aquesta entitat 
local, es creu convenient que dita representació sigui portada a terme pel Sr. Carles 
Rossinyol Vidal, Diputat President de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, substituint  l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, Salvador 
Esteve Figueras, que es va fer per acord de la Junta de Govern de data 29.9.2011, tot 
ratificant el Decret de data 6.9.2011. 
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La representació està prevista als articles 8, 15 i 19 dels Estatuts reguladors de la 
Societat FIRA 2000, SA. 

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

 
1.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras 
com a representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General de la 
SOCIETAT MERCANTIL FIRA 2000, SA. 
 
2.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General  de la 
SOCIETAT MERCANTIL FIRA 2000, SA , al Diputat President de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal.  

 
3.- Proposar a la Junta General de la SOCIETAT MERCANTIL FIRA 2000, SA el 
nomenament  com a membre del Consell d’Administració  de la Societat, del 
Diputat President de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. 
Sr. Carles Rossinyol Vidal.  
 
4.- Donar trasllat d’aquest acord a la Societat Mercantil FIRA 2000, SA, mitjançant 
certificació de la Secretaria general de la Diputació de Barcelona, als efectes legals 
oportuns, tot incorporant en el certificat les dades personals necessàries per 
procedir a la formalització del nomenament, i notificar-ho als interessats, als efectes 
legals oportuns. 

 
Quart.-   Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mònica Badia Cortada, com a 
suplent, efectuada per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11) en la 
Fundació Privada per a l’Atenció a les persones dep endents, i mantenir vigents la 
resta de nomenaments. 
 
El Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón  substituirà  la Sra. Mònica Badia Cortada 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els 
estatuts de l’ens i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

1.- Designar  representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada per 
a l’Atenció a Persones Dependents al Sr. Josep Oliva Santiveri, com a Patró 
membre del Patronat de la Fundació, d’acord amb els arts. 14 dels Estatuts de la 
Fundació. 
 
2.- Designar el Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón  com a suplent del Patró 
titular  designat, d’acord amb l’art. 17 dels Estatuts de la Fundació. 

 
Cinquè.-  Llevat que la normativa específica o els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg 
del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o 
es modifiquin abans.  
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Sisè.- Notificar els acords precedents als organismes afectats i a les persones 
interessades, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
4.- Dictamen de la Presidència que proposa aprovar l’informe de la Secretaria 
General de data 5 d’abril de 2013, relatiu a l’exem pció de l’obligació del 
manteniment del lloc de treball de secretaria inter venció a la Mancomunitat de 
municipis berguedans per a la Biomassa.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’ofici de la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de data 8 de març de 2013, i amb 
Registre General d’Entrada a la Diputació de data 15 de març de 2013, mitjançant la 
qual s’ha sol·licitat d’aquesta corporació l’informe preceptiu relatiu a l’exempció de 
l’obligació del manteniment del lloc de treball de secretaria intervenció de la 
Mancomunitat de municipis berguedans per a la Biomassa, que fou constituïda pels 
Ajuntaments de Bagà, Berga, Cercs, Gisclareny, Gósol, La Pobla de Lillet i Saldes. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a 
l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de secretaria intervenció  
de la Mancomunitat de municipis berguedans per a la Biomassa, de 5 d’abril de 2013. 
 

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 General d’aquesta 
Corporació, de data 5 d’abril de 2013, relatiu a l’exempció de l’obligació del 
manteniment del lloc de treball de secretaria intervenció de la Mancomunitat de 
municipis berguedans per a la Biomassa, que es transcriu a continuació: 
 

“ Informe relatiu a l’exempció de l’obligació del man teniment del lloc de treball de 
secretaria intervenció a la “Mancomunitat de munici pis berguedans per a la 
Biomassa”  
 
Des de la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha sol·licitat d’aquesta corporació l’informe preceptiu relatiu a 
l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de secretaria intervenció de la 
Mancomunitat de municipis berguedans per a la Biomassa, que fou constituïda pels 
Ajuntaments de Bagà, Berga, Cercs, Gisclareny, Gósol, La Pobla de Lillet i Saldes. 
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a) Disposicions legals  
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.1.c), en relació a l’apartat 2 del mateix precepte, del 
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en les entitats locals de 
Catalunya, és competència del conseller/a de Governació i Administracions Públiques eximir 
les mancomunitats de municipis de l’obligació de mantenir llocs propis reservats a personal 
habilitat de caràcter estatal, amb l’informe previ de les entitats supramunicipals 
corresponents. 
 
En sentit equivalent, l’article 4.2, en relació a l’apartat 1 del mateix precepte, del RD 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración local con habilitación de caràcter nacional, disposa que les 
mancomunitats de municipis poden ser eximides de l’obligació de mantenir llocs propis 
reservats a habilitats de caràcter nacional, amb l’informe previ de la diputació provincial. 
 
Així mateix, vist el 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. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe, amb caràcter preceptiu i previ, per part 
d’aquesta corporació. 
 
b) Observacions a la sol·licitud d’exempció  
 
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de juliol de 2012 consten publicats 
els estatuts, esdevinguts definitius, de la Mancomunitat de municipis berguedans per a la 
Biomassa. 
 
L’article 14è dels esmentats estatuts disposa que la responsabilitat administrativa de les 
funcions públiques necessàries i reservades de la Mancomunitat serà destinada a 
funcionaris amb possessió de l’habilitació estatal, sense perjudici de les excepcions 
legalment establertes a la legislació d’aplicació, i que la secretaria de la Mancomunitat, en 
principi, serà de classe tercera, pertenyent a la subescala de secretaria i intervenció, amb 
les funcions i atribucions que legalment li corresponguin, i que un cop aprovat el pressupost 
de la Mancomunitat se sol·licitarà a l’administració competent la classificació dels llocs de 
treball de secretaria-intervenció, que haurà de recaure en funcionari d’habilitació estatal. 
 
L’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del 
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en les entitats locals 
de Catalunya, estableix que les mancomunitats de municipis poden ser eximides de 
l’obligació de mantenir llocs propis reservats a personal habilitat de caràcter estatal quan el 
seu volum de serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment d’aquests llocs. 
 
En sentit equivalent trobem l’article 4.2 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de 
caràcter nacional. 
 
Examinada la sol·licitud d’informe previ efectuada per la Subdirecció General d’Assistència 
Jurídica i Règim Local de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, i un cop posats en contacte amb l’Ajuntament de 
Bagà, que és el membre de la Mancomunitat que actualment ostenta les funcions de la 
Presidència d’aquella, en data 5 d’abril de 2013, ens fan arribar còpia del certificat emès per 
la Secretària en funcions de la Mancomunitat de municipis berguedans per a la Biomassa, 
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de data 18 de gener de 2013, relatiu a l’acord pres per l’Assemblea General de la 
Mancomunitat celebrada el 28 de novembre de 2012, sobre l’aprovació de la memòria 
justificativa d’exempció de provisió del lloc de treball de secretari. 
 
La memòria aprovada raona que la previsió dels recursos que ha de generar la 
Mancomunitat es consideren actualment insuficients per al manteniment del lloc de treball 
de secretaria-intervenció a temps total. 
 
Igualment, s’adjunta certificat emès per la Secretària en funcions de la Mancomunitat de 
municipis berguedans per a la Biomassa, de data 18 de gener de 2013, relatiu a l’acord pres 
per l’Assemblea General de la Mancomunitat celebrada el 28 de novembre de 2012, sobre 
la provisió del lloc de secretaria-intervenció en el sentit que sigui rotatori i es nomeni en 
funció de qui ostenti la Presidència de la Mancomunitat, de tal manera que ocuparà aquesta 
plaça qui ocupi el lloc de secretaria-intervenció en el municipi del membre de la 
Mancomunitat que ostenti la Presidència d’aquesta. 
 
Vist que la Mancomunitat ha justificat que el seu volum de recursos és actualment insuficient 
per al manteniment del lloc de secretaria-intervenció i que s’ha acordat una forma de proveir 
la plaça mentre es manté aquesta situació. 
 
c) Conclusió  
 
Conseqüentment, ateses les precedents observacions, s’escau informar favorablement la 
petició de la Mancomunitat de municipis berguedans per a la Biomassa ja que es troba 
ajustada a les previsions contingudes als preceptes abans esmentats relatius a la possibilitat 
que les mancomunitats de municipis puguin ser eximides de l’obligació de mantenir llocs 
propis reservats a personal habilitat de caràcter estatal. 
 
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 Subdirecció General d’Assistència 
Jurídica i Règim Local de la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per al seu 
coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 

5.- Decret de la Presidència, de data 23 d’abril de  2013, d’interposició d’accions 
judicials laborals contra les resolucions de l’INSS , dictades en l’expedient núm. 
1-2012/361528-26 instruït per determinar la conting ència causant de la 
incapacitat temporal de F.R.P., que declaren la man ca de legitimació de la 
Corporació per plantejar recurs administratiu.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 

El Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona ha adreçat un ofici al 
Servei d’Assessoria Jurídica pel qual manifesta la seva voluntat d’exercitar les accions 
judicials que corresponguin contra les Resolucions de la directora provincial de 
Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de dates 30 d’octubre de 2012 i 
27 de març de 2013, dictades en l’expedient núm. 1-2012/361528-26, aquesta última 
notificada en data 11 de març de 2013, instruït per determinar la contingència causant 
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de la incapacitat temporal del senyor F. R. P., i que va declarar la manca de legitimació 
de la Corporació per plantejar l’esmentat recurs administratiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi 
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
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.- Interposar les accions judicials que corresponguin contra les Resolucions de 
la directora provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de 
dates 30 d’octubre de 2012 i 27 de març de 2013, dictades en l’expedient núm.          
1-2012/361528-26, notificada aquesta última en data 11 de març de 2013, instruït per 
determinar la contingència causant de la incapacitat temporal del senyor F. R. P., i que 
va declarar la manca de legitimació de la Corporació per plantejar l’esmentat recurs 
administratiu. 
 
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.- Dictamen de la Presidència que proposa donar co mpte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima e l recurs núm. 292/2011, 
interposat per Segurcaixa, SA i C.C.M. contra la de sestimació de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys  derivats de l’accident que 
va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa de la  col·lisió amb un senglar que va 
irrompre a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 292/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per C.C.M. i Segurcaixa, SA, contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, de 13 d’abril de 2011, que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc 
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a la carretera BV 2421, a causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre de 
manera sobtada a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que, d’una banda, la via on es va 
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa no existeix obligació 
de tancament; i d’altra, que a la referida carretera existeix una senyalització de perill; i 
per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per determinar la responsabilitat 
patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència  favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, en el procediment 292/2011, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per C.C.M. i Segurcaixa, SA, contra la resolució de 13 d’abril 
de 2011, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV 2421, a 
causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada, 
ja que no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat 
patrimonial i, en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
7.- Dictamen de la Presidència que proposa donar co mpte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el  recurs núm. 122/2011, 
interposat per A.G.O. i Mapfre Familiar Cia de Segu ros y Reaseguros, S.A. contra 
la desestimació de la reclamació de responsabilitat  patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la  carretera BV-1415, a causa de 
la caiguda d’un pi sobre el vehicle del demandant.-  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. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 122/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
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interposat per A.G.O. i Mapfre Familiar Cia de Seguros y Reaseguros, S.A. contra la 
desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc al PK 2.500 de la 
carretera BV 1415, en caure un pi sobre el vehicle del recurrent mentre es trobava 
detingut. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es determina 
la concurrència de força major en la producció dels danys invocats per l’actora, ja que 
les importants nevades que van tenir lloc el dia de l’accident es poden considerar un 
fet imprevisible i inevitable. Per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència  favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 122/2011, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per A.G.O. i Mapfre Familiar Cia de Seguros y Reaseguros, 
S.A. contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc al PK 2.500 
de la carretera BV 1415, en caure un pi sobre el vehicle del recurrent mentre es 
trobava detingut, ja que no es donen els requisits legalment establerts per a la 
responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen de la Presidència que proposa donar co mpte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Jutjat d’Instrucció núm. 
4 de Granollers, que condemna A.C.R. i A.H.U., com a responsables d’una falta 
de furt consistent en la sostracció de 6 baranes de  la carretera BV-1243, a 
indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantit at de mil setanta-dos euros 
amb quaranta-cinc cèntims (1.072,45) €.-  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 d’Instrucció núm. 4 de Granollers ha dictat una sentència, en el judici de faltes 
núm. 988/12, que condemna A.C.R. i A.H.U. com a autors d’una falta de furt consistent 
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en la sostracció de 6 baranes situades entre els punts quilomètrics 3 i 4 de la carretera 
BV-1243, amb una valoració de reposició de 1.072,45 €. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que els fets declarats provats són legalment constitutius 
d’una falta de furt prevista i penada en l’art. 623.1 del Codi penal, de la qual són 
responsables, en concepte d’autors, A.C.R. i A.H.U., i que d’acord amb l’art. 109 de 
mateix text legal, l’execució d’un fet descrit per la llei com a delicte o falta, obliga a 
reparar els danys i perjudicis causats. 
 
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 d’Instrucció núm. 4 de Granollers en el judici 
de faltes núm. 988/12, que condemna A.C.R. i A.H.U. com a autors d’una falta de furt 
consistent en la sostracció de 6 baranes situades entre els punts quilomètrics 3 i 4 de 
la carretera BV-1243, a la pena de 4 dies de localització permanent i a indemnitzar la 
Diputació de Barcelona en la quantitat de 1.072,45 €. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers als efectes 
legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen que proposa la revocació inicial de la  subvenció atorgada a 
l’Associació Media Àfrica en el marc de l’Espai de Concertació, àmbit de 
sensibilització – Accions puntuals – Juliol 2007.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 25 de 
gener de 2007 va aprovar les Bases específiques reguladores de la convocatòria 2007 
de l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les ONG en l’àmbit de la 
sensibilització - Accions Puntuals (AJG 59/07). 
 



 
 

18/50 

En data 31 de maig de 2007 i 13 de setembre de 2007, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona va aprovar la relació de les accions puntuals de sensibilització 
que havien estat prèviament seleccionades en el marc de l’esmentada convocatòria, 
en els mesos d’abril i juliol de 2007 respectivament (AJG 569/07 i AJG 741/07). 
 
Concretament, una de les entitats beneficiàries d’acord amb la resolució que aprovava 
la relació de les accions puntuals de sensibilització seleccionades en el mes de juliol 
de 2007 (AJG 741/07) va ser l’Associació Media Àfrica, a la qual se li va concedir una 
subvenció de mil cinc-cents (1.500) € per al desenvolupament de l’activitat “Setmana 
Anual d’Àfrica 2007”. 
 
Tal i com estableix el dispositiu segon d’aquest Acord, les entitats beneficiàries 
s’obligaven a justificar la realització de l’activitat abans del 15 de febrer de 2008. Una 
vegada presentada la documentació justificativa requerida, la Diputació de Barcelona 
procediria a tramitar el pagament de l’import compromès.  
 
Tanmateix, malgrat les comunicacions per part dels responsables de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals que 
gestionava la convocatòria, per tal que l’entitat beneficiària justifiqués les despeses 
realitzades abans de la data prevista, aquestes no han estat mai justificades. 
 
En conseqüència, es proposa aprovar l’inici del procediment de revocació de la 
subvenció atorgada a l’Associació Media Àfrica per al desenvolupament de l’activitat 
“Setmana Anual d’Àfrica 2007”, en el marc de l’Espai de Concertació, àmbit de 
sensibilització – Accions puntuals – Juliol 2007. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb els articles 14.1 i 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions relatius, respectivament, a les obligacions dels beneficiaris de les 
subvencions i a la justificació de les subvencions públiques. 
 
Vist l’article 29 de 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, de 15 de gener de 2009. 
 
D’acord amb les Bases Específiques reguladores de la convocatòria 2007 de l’Espai 
de concertació de la Diputació de Barcelona amb les ONG en matèria de 
sensibilització, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 
25 de gener de 2007 i publicades en el BOPB núm. 28 d’1 de febrer de 2007, pp. 17-
18. 
 
I vist, finalment, l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, 
i publicada al BOPB, de data 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

Primer.- Revocar inicialment la subvenció atorgada a l’Associació Media Àfrica, 
mitjançant Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 13 de 
setembre de 2007 (AJG 741/07), per al desenvolupament de l’activitat “Setmana Anual 
d’Àfrica 2007”, en el marc de l’Espai de Concertació, àmbit de sensibilització – Accions 
puntuals – Juliol 2007, per l’import total de mil cinc-cents (1.500) €. S’informa que la 
causa que justifica l’inici d’ofici d’aquesta revocació és la manca d’acompliment, per 
part de l’entitat beneficiària, de la seva obligació de justificar la subvenció atorgada. 
 
Segon.-  Concedir a l’Associació Media Àfrica, un termini d’audiència de 15 dies, des 
de la notificació de la resolució de l’inici del procediment de revocació, per tal que 
presenti les al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual sense 
presentar-les o presentades i considerades desestimades, la revocació inicial passarà 
a definitiva. 
 
Tercer.-  Notificar aquesta resolució a l’Associació Media Àfrica. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
10.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de 
Manresa per a la gestió de les biblioteques de la s eva titularitat, d’acord amb el 
corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anter ior conveni de data 12 de maig 
de 1999.- 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. 67.b del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, 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 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, 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.  
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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/40200332A0 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 €. 
 
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 del següent 
 

ACORD 
 
Únic.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Manresa 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 de les quals l’Ajuntament n’és titular, 
d’acord amb la minuta que a continuació es transcriu, i deixar sense efecte l’anterior 
conveni de data 12 de maig de 1999: 

 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQU ES 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 MANRESA, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Valentí Junyent 
Torras assistit pel Secretari d’aquest Ajuntament Sr. José Luís González Leal.  
 
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 
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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. 67.b del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
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 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
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 en data 29/04/99 es va aprovar  un 
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, en relació a la gestió de 
la “Biblioteca del Casino” existent en aquest municipi, la qual forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona, formalitzat en data 12/05/1999. 
 
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. 
 
El present conveni va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament en data 21 de març de 
2013 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ...........  
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació 
G/40200 332 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/40200 332 220, 629, 639 i G/20300 
332A0 216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. I 
pel que fa a l’Ajuntament a càrrec de les aplicacions compreses dins del grup de programes 
3320, capítols 1, 2 i 6. 
 
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 Manresa, en relació amb 
les Biblioteques que s’especifiquen, de les quals l’Ajuntament n’és titular; així com establir 
els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
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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 del Casino”, ubicada al c/ Passeig de Pere III, 29 de Manresa, amb una 
superfície útil de 2.272 m2 i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les 
seves dimensions i serveis bàsics. 
 
“Biblioteca Ateneu les Bases”, ubicada al c/ Cintaires, 30-32 de Manresa, amb una 
superfície útil de 1.311 m2 i que compleix 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. 
 
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. 
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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 el pacte sisè d’aquest conveni. 
 
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 anualment 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 la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
La “Biblioteca del Casino” 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 45 hores setmanals. 
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La “Biblioteca Ateneu les Bases” farà funcions de biblioteca de proximitat. Ha de mantenir, 
com a mínim, un horari de servei de biblioteca de 35 hores setmanals. 
 
Com a biblioteca pública, 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 recull 
el Mapa de Lectura Pública.  
 
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 del Casino”, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la bi blioteca  
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 12/05/1999 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, en relació a la gestió de la “Biblioteca del 
Casino”. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar la rescissió del conveni de cessió d’ús de 18 
de febrer de 2010, de la botiga 1a. de l’immoble de l carrer Sagrera, 127, de 
Barcelona, a favor de les associacions América, Esp aña, Solidaridad y 
Cooperación i Asociación Casal Colombiano.-  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: 
 
Atès que la Fundació Pública Casa de Caritat és propietària de la botiga 1a de 
l’immoble situat al carrer Sagrera, número 127, de Barcelona, amb una superfície útil 
de 60,47 m2, que té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i que forma part de 
l’immoble inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000025 
a nivell de terreny i F000880 a nivell d’edifici. 
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Vist que d’acord amb l’article 8 del Text Refós dels Estatuts de l’Organisme Autònom 
Local Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest Organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària 
Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 
Atès que l’associació América, España, Solidaridad y Cooperación (en endavant, 
AESCO) és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat principal prestar 
serveis d’informació, orientació, capacitació, promoció i assessoria a la comunitat 
emigrant a Espanya i als seus familiars en els països d’origen. 
 
Atès que l’Asociación Casal Colombiano (en endavant, ASOCASCOL) és una entitat 
sense ànim de lucre que té com a objectiu, informar, orientar, capacitar i assessorar 
mitjançant l’execució de programes i projectes que contribueixin a la integració dels 
ciutadans colombians i catalans. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 29 d’octubre de 2009 es va aprovar una 
minuta de conveni de cessió d’ús del l’immoble descrit, a favor d’AESCO i 
d’ASOCASCOL, el qual es va signar el 18 de febrer de 2010, amb l’objecte que 
ambdues associacions poguessin desenvolupar en aquest les seves activitats. 
 
Vist que l’esmentat conveni va ser modificat per acord de la Junta de Govern d’11 de 
novembre de 2010, amb relació a la descripció del bé immoble objecte de cessió d’ús, 
ja que inicialment era “local situat al baixos 2a de l’immoble del carrer Sagrera, número 
127, de Barcelona” i havia de ser “botiga 1a de l’immoble situat al carrer Sagrera, 
número 127, de Barcelona”. 
 
Vist que el pacte tercer de l’esmentat conveni preveu que la cessió d’ús tindrà una 
durada de quatre anys, a partir de la formalització del conveni, i una vegada finalitzat 
aquest període, les parts podran acordar de forma expressa la pròrroga d’aquest 
conveni, per quatre anys més. 
 
Vist l’escrit d’ASOCASCOL de 10 de març de 2013 mitjançant el qual manifesta que 
des de novembre de 2012 han deixat d’atendre en l’immoble objecte de cessió a causa 
de problemes de liquiditat, davant la manca de subvencions i ajuts per poder 
desenvolupar les seves activitats. 
 
Vista la compareixença de 13 de març de 2013, signada entre els mandataris 
d’AESCO i d’ASOCASCOL i la Cap de la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial de 
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, mitjançant la qual la part cessionària 
manifestà la seva renuncia a tots els drets dimanants del conveni de cessió d’ús del 
referit immoble, subscrit el 18 de febrer de 2010, deixant-lo lliure, vacu, expedit i a 
disposició de la propietat, fent lliurament de les claus de l’immoble objecte de cessió. 
Així mateix, reconegué l’impagament dels rebuts dels mesos de juny, agost, setembre, 
octubre i novembre de 2010, gener febrer, març, abril, agost, setembre, octubre, 
novembre i desembre de 2011, tot l’any 2012 i gener i febrer de 2013, els quals fan un 
deute total de 15.153,66 € i es comprometé a liquidar aquesta quantia el més aviat 
possible. 
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Atès que la Diputació de Barcelona va recuperar la possessió de l’esmentat local el 13 
de març de 2013, data que coincideix amb l’acte de lliurament de les seves claus, creu 
oportú proposar la rescissió del conveni de cessió d’ús amb aquesta data. 
 
Vist l’informe tècnic, emès per la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial, 
d’inspecció del referit local, la qual es va efectuar el 19 de març de 2013. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de data 21 de març de 2013. 
 
Vist que el pacte setzè del referit conveni, regulador de les causes de rescissió, 
contempla la rescissió unilateral per qualsevol de les parts, mitjançant comunicació per 
escrit a l’altra part amb una antelació a la data efectiva de la rescissió de, com a 
mínim, tres mesos. 
 
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. 882/13, 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 rescissió, amb efectes 13 de març de 2013, del conveni de cessió 
d’ús, signat el 18 de febrer de 2010 entre la Diputació de Barcelona i les associacions 
América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO) i Asociación Casal Colombiano 
(ASOCASCOL), de la botiga 1a de l’immoble situat al carrer Sagrera, número 127, de 
Barcelona, a favor d’aquestes. 
 
Segon.-  Reclamar a AESCO I ASOCASCOL la quantitat líquida, vençuda i exigible de 
quinze mil cent cinquanta-tres euros amb seixanta-sis cèntims (15.153,66) €, 
corresponents als rebuts pendents de pagament, d’acord amb el detall següent: 
 

▪ Juny 2010: 135,66 €  (*) 
▪ Agost 2010: 533,97 € 
▪ Setembre 2010: 533,97 € 
▪ Octubre 2010: 533,97 € 
▪ Novembre 2010: 533,97 € 
▪ Gener 2011: 534,80 € 
▪ Febrer 2011: 534,80 € 
▪ Març 2011: 550,38 € 
▪ Abril 2011: 550,38 € 
▪ Agost 2011: 550,38 € 
▪ Setembre 2011: 550,38 € 
▪ Octubre 2011: 550,38 € 
▪ Novembre 2011: 550,38 € 
▪ Desembre 2011: 550,38 € 
▪ Gener 2012: 551,27 € 
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▪ Febrer 2012: 551,27 € 
▪ Març 2012: 564,11 € 
▪ Abril 2012: 564,11 € 
▪ Maig 2012: 564,11 € 
▪ Juny 2012: 564,11 € 
▪ Juliol 2012: 564,11 € 
▪ Agost 2012: 564,11 € 
▪ Setembre 2012: 578,45 € 
▪ Octubre 2012: 578,45 € 
▪ Novembre 2012: 578,45 € 
▪ Desembre 2012: 578,45 € 
▪ Gener 2013: 579,43 € 
▪ Febrer 2013: 579,43 € 

 
(*) Import del rebut de juny (524,92) € minorat per un pagament parcial de 389,26 €. 
 
Tercer.-  Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Mercat de Treball 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni t ipus que reguli els drets i les 
obligacions de la Diputació de Barcelona i de les e ntitats locals que integren la 
Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (OTL), per a la  inserció sociolaboral en el 
mercat de treball de persones amb trastorns de salu t mental.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 91 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) estableixen la competència de les 
diputacions provincials per a l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis del seu àmbit territorial així com per a la cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori provincial. 
 
D’altra banda, l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix als 
municipis competències pròpies en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i 
promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment, i entre d’altres, en les 
de foment de l’ocupació. En aquesta línia, l’article 71 del TRLMRLC ja havia reconegut 
de forma expressa als municipis competències complementàries a les d’altres 
administracions públiques en l’àmbit de l’ocupació i la lluita contra l’atur. 
 
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona té com a 
línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de 
l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de la 
província de Barcelona. 
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En aquest marc, el Servei de Mercat de Treball vol impulsar la cohesió social i laboral 
mitjançant, entre d’altres activitats, la realització de projectes de lluita contra la 
discriminació i d’inserció de col·lectius amb dificultats per accedir al món laboral. 
 

En aquesta línia, el Servei de Mercat de Treball va iniciar l’any 2002 un projecte pilot 
amb la creació d’una xarxa local formada per Oficines Terapèutiques Laboral 
(actualment Oficines Tècniques Laborals (OTL), en quatre territoris de la província de 
Barcelona per a la inserció sociolaboral en el mercat de treball de persones amb 
trastorns de salut mental severs i greus. 
 

Posteriorment, la xarxa d’OTL s’ha anat ampliant i dels quatre dispositius locals que 
existien l’any 2002 s’ha passat a setze en l’actualitat. 
 

D’altra banda, per donar resposta de forma coordinada i homogènia a la gestió de la 
inserció sociolaboral d’aquestes persones, el Servei de Mercat de Treball ha elaborat 
una aplicació informàtica adaptada a les necessitats pròpies d’una OTL anomenada 
INFO_OTL, que està disponible gratuïtament per aquelles entitats locals integrants de 
la xarxa que la demanin. 
 

L’existència d’aquesta xarxa de treball, així com la possibilitat d’incorporar 
voluntàriament i com a eina de gestió l’aplicació INFO_OTL aconsellen l’establiment 
d’un conveni tipus actualitzat que unifiqui els convenis de col·laboració fins ara 
existents, als efectes d’homogeneïtzar els drets i les obligacions de les entitats locals 
integrants de la xarxa. La signatura d’aquest conveni tipus substituirà íntegrament els 
signats amb anterioritat per les parts en aquest àmbit de treball.  
 

Vist els epígrafs 3.4 i) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 2013 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 2013. 
  

I atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada 
eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin el següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni tipus que reguli els drets i les obligacions de la Diputació 
de Barcelona i de les entitats locals que integren la Xarxa d’Oficines Tècniques 
Laborals (OTL) per a la inserció sociolaboral en el mercat de treball de persones amb 
trastorns de salut mental, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:  
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
........................................................ COM A MEMBRE DE LA XARXA D’OFICINES 
TÈCNIQUES LABORALS  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Ferran 
Civil Arnabat, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 19 de març de 2013, i assistit per la secretària delegada, Sra. Beatriz 
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Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació 3538/12 de data 2 de maig de 2012 sobre la delegació de funcions de 
Secretaria, publicat al BOPB de 16 de maig de 2012. 
 
..................................................., representat/da per l’alcalde/l’alcaldessa, Il·lm. Sr./ll·lma. 
Sra. ................................................, assistit/da pel/per a la Sr./Sra. 
..............................................., secretari/ària de la Corporació. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.  La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació 

jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a línies d’actuació prioritàries la 
col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 

 
II.  L’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix als municipis 

competències pròpies en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions 
de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment, i entre d’altres, en les de foment 
de l’ocupació. En aquesta línia, l’article 71 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ja havia 
reconegut de forma expressa als municipis competències complementàries a les 
d’altres administracions públiques en l’àmbit de l’ocupació i la lluita contra l’atur. 

 
III.  En aquest àmbit d’actuació, el Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona vol impulsar la 
cohesió social i laboral desenvolupant, entre d’altres activitats, projectes de lluita 
contra la discriminació i d’inserció dels col·lectius amb dificultats per accedir al món 
laboral. 

 
IV.  L’any 2002 el Servei de Mercat de Treball va iniciar un projecte pilot amb la creació 

d’una xarxa local amb la participació de quatre Oficines Terapèutiques Laborals 
(actualment Oficines Tècniques Laborals; OTL) en diferents territoris de la província 
de Barcelona per a la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns de salut 
mental severs i greus en el mercat de treball. Posteriorment, i arran dels bons 
resultats d’aquest projecte pilot, la Xarxa OTL va anar creixent i l’any 2013 està 
configurada per setze dispositius. 

 
La Diputació de Barcelona forma part d’aquesta Xarxa en exercici de la competència 
legal d’assistència i de cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels municipis del seu 
àmbit territorial. 

 
V. Les Oficines Tècniques Laborals (OTL) són serveis locals, amb projecció municipal o 

supramunicipal, que tenen per missió atendre i prestar serveis a usuaris/àries amb un 
diagnòstic acreditat de trastorn mental i en tractament medicosanitari, a fi de facilitar-
ne la inserció o la millora de l’ocupació. Aquests dispositius locals apliquen una 
metodologia comuna i personalitzada basada en una atenció global de la persona 
usuària, mitjançant l’actuació d’equips multi i interdisciplinaris, i en l’adaptació a les 
necessitats i particularitats de les persones amb trastorns de salut mental. Aquesta 
metodologia combina actuacions amb la persona usuària i amb les empreses del 
territori i preveu una continua coordinació dels agents implicats en especial els serveis 
locals d’ocupació generalista i els serveis sanitaris de referència. 

 
VI.  El treball en xarxa de les OTL era, i és, necessari per fomentar i promoure un 

aprofitament dels recursos i un intercanvi de coneixements, informació i experiències 
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que doni resposta a la situació complexa i vulnerable d’aquestes persones en l’àmbit 
de la inserció laboral. I en particular, i a més a més, si tenim en compte: 

 
� L’ especialització requerida per atendre aquest col·lectiu, 
 
� La seva dispersió territorial, 
 
� El fet de què representen un grup relativament significatiu de persones en risc 

d’exclusió social (aproximadament el 4,5% de la població de la província de 
Barcelona, segons estimacions de la Xarxa OTL) que tradicionalment s’ha vist 
exclòs dels recursos ocupacionals dels que disposa el conjunt més ampli de la 
població. 

 
VII.  El 13 de setembre de 2007, tenint en compte l’existència formal de la Xarxa i el 

procés esglaonat d’incorporació d’entitats locals que s’havia succeït d’ençà de l’inici 
de la prova pilot, es va considerar la necessitat d’unificar els convenis de col·laboració 
existents amb la finalitat d’homogeneïtzar els drets i les obligacions de les entitats 
locals integrants de la Xarxa i regular l’ús voluntari de l’eina informàtica de gestió 
INFO_OTL elaborada per la Diputació de Barcelona, i als efectes la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona va aprovar un conveni tipus que, posteriorment, va ser 
subscrit per totes les entitats que configuraven la Xarxa OTL. 

 
VIII.  Atès que ........................................................... ha manifestat el seu interès en   

continuar en/formar part de  la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, d’acord amb el 
conveni tipus aprovat a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
data................................ 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer. -  Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i ...................................................................., gestor d’una Oficina Tècnica 
Laboral, com a membres de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (OTL), per tal de reduir 
les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència de les persones amb trastorns de 
salut mental al mercat de treball de la província de Barcelona. Dins d’aquest objectiu general 
es desprenen dos d’específics: 

 
1)  Afavorir la inserció de persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball. 
 
2)  Fomentar i consolidar el treball en xarxa entre les diferents OTL de la província de 

Barcelona. 
 

Segon.-  Obligacions de les parts 
 
2.1. Obligacions generals 
 
2.1.1. ....................................................., gestor d’una Oficina Tècnica Laboral, es 
compromet a: 
a. Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa OTL i responsabilitzar-se del treball de 

l’oficina en el seu àmbit territorial d’actuació, complint les condicions, orientacions i/o 
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recomanacions de caràcter tècnic que determini la Xarxa OTL i els seus òrgans de 
seguiment. 

 
b. Aplicar una metodologia pensada i adaptada a les necessitats i particularitats de les 

persones amb malalties mentals i basada en una atenció global de la persona usuària 
mitjançant l’actuació d’equips multi i interdisciplinaris, amb l’objectiu d’afavorir la inserció 
laboral de la persona mitjançant l’establiment d’un itinerari personalitzat d’inserció i el 
desenvolupament de les accions necessàries per portar-lo a terme. 

 
c. Transmetre a la Diputació de Barcelona i a la Xarxa OTL, la informació i les incidències 

derivades del funcionament de l’oficina que siguin necessàries per millorar el 
funcionament de la xarxa. 

 
d. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les 

dades publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l’actuació de 
l’oficina. 

 
e. Lliurar a la Diputació de Barcelona, amb una periodicitat trimestral, un recull de dades 

d’execució i justificació de les actuacions realitzades; i amb caràcter anual, una memòria 
de les activitats desenvolupades per l’oficina, segons el procediment, el format i 
l’estructura que determini la Diputació, per tal que aquesta pugui realitzar les 
explotacions, estudis i estadístiques que consideri oportunes per al correcte seguiment 
del funcionament i l’avaluació de l’activitat de cada Oficina i del conjunt de la Xarxa. 

 
f. Fer constar de forma visible la participació de la Diputació de Barcelona mitjançant la 

inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge corporativa de la Xarxa OTL, 
seguint el manual d’estil vigent a la Corporació, en les campanyes de publicitat i en tot el 
material (gràfic, electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport 
de les activitats de les OTL, a les quals tinguin accés, entre d’altres, les persones 
usuàries. 

 
g. Recopilar i conservar, per un període no inferior als 6 anys, el contingut mínim que la 

Diputació de Barcelona considera necessari que ha de constar en l’expedient de les 
persones beneficiàries de les Oficines Tècniques Laborals. 

 
h. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’àmbit territorial d’influència de l’OTL, així com 

les modificacions que es produeixin al respecte, segons indicacions de la Diputació. 
Tenint en compte que, si hi ha coincidències en l’àmbit territorial d’actuació per part de 
diferents oficines, aquestes oficines conjuntament amb la Diputació de Barcelona 
acordaran una nova distribució territorial per tal d’evitar la seva confluència dins un 
mateix territori. Cas que no s’assoleixi un acord, l’entitat es compromet a acceptar la 
distribució que decideixi Diputació de Barcelona. 

 
i. Sol·licitar l’assistència tècnica especialitzada que ofereix la Diputació de Barcelona 

segons el procediment que aquesta estableixi, en el cas que l’entitat decideixi rebre 
aquesta assistència, i a guardar secret de les dades, així com a no fer difusió dels 
materials elaborats producte d’aquesta assistència tècnica a d’altres entitats, 
independentment que aquesta es faci per mitjans propis o per una entitat externa 
contractada. 

 
j. Comunicar a la Diputació de Barcelona, segons les indicacions que aquesta determini, la 

persona designada per l’OTL com a representant institucional a la Comissió de 
Seguiment de la Xarxa OTL, la composició de l’equip tècnic adscrit a l’OTL indicant el 
nom, cognoms, document d’identitat, correu electrònic, percentatge de dedicació, càrrec i 
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perfil professional de cadascun dels tècnics/ques de l’Oficina i qualsevol informació 
complementària que es consideri necessària, així com notificar els canvis que es puguin 
produir. 

 
2.1.2. La Diputació de Barcelona, es compromet a: 
 
Oferir eines, instruments i activitats que es derivin del catàleg de serveis que la Diputació de 
Barcelona aporta a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals i en concret: 

 
a. L’assistència tècnica directa. 
 
b. L’elaboració de models i metodologies. 
 
c. La capacitació dels recursos humans. 
 
d. Els intercanvis d’experiències i bones pràctiques. 
 
e. Les eines de gestió, i entre aquestes, la cessió gratuïta de l’aplicació INFO_OTL. 
 
f. Les activitats de difusió. 

 
2.2. Obligacions específiques per aquelles entitats  integrants de la Xarxa OTL que 
facin ús de l’eina INFO_OTL 
 
2.2.1. ..........................................................., gestor d’una Oficina Tècnica Laboral, es 
compromet a: 

 
a. Utilitzar la plataforma informàtica INFO_OTL per a la gestió de les actuacions de l’OTL, 

d’acord amb les instruccions i normes d’ús elaborades per la Diputació de Barcelona, no 
podent transmetre l’aplicació ni la seva clau d’accés a cap altra entitat pública o privada 
sense l’autorització per escrit de la Diputació. 

 
b. Reconèixer i fer constar que la Diputació de Barcelona té en exclusiva els drets de 

propietat intel·lectual de l’eina informàtica INFO_OTL. A aquest efecte no podrà 
modificar, alterar, ni efectuar qualsevol altra transformació de la plataforma INFO_OTL 
sense l’autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona. 

 
c. Comunicar a la Diputació de Barcelona, amb la periodicitat que aquesta estableixi, les 

dades en format anonimitzat que s’indiquin a partir de les incorporades a la plataforma 
INFO_OTL, per tal que puguin ser objecte de tractament amb la finalitat de fer les 
explotacions i de realitzar els estudis i les estadístiques que es considerin necessaris per 
al correcte funcionament i l’avaluació de l’activitat. 

 
2.2.2. La Diputació de Barcelona, com a propietària i administradora general de l’aplicació 
INFO_OTL es compromet a: 

 
a.  Posar a disposició de la Xarxa OTL l’aplicació informàtica de gestió anomenada 

“INFO_OTL”. A aquest efecte cedirà gratuïtament aquesta eina de gestió a l’entitat local 
membre de la Xarxa que la hi demani. Aquesta gratuïtat no vincularà futures cessions. 

 
b. Efectuar qualsevol tipus de modificació en l’estructura de l’eina informàtica, incloses les 

actualitzacions. A aquest efecte, facilitarà a les entitats locals membres de la Xarxa els 
canvis realitzats. 
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c. Disposar d’una clau d’accés a les bases de dades, que només podrà fer servir previ 
requeriment exprés d’una OTL, amb l’objectiu d’accedir a informació estructural de 
l’aplicació i que precisarà el trasllat físic del personal tècnic de la Diputació de Barcelona 
a l’OTL per tal de fer-la efectiva. 

 
Tercer.- Protecció de dades 
 
3.1.  Responsable del fitxer 

 
3.1.1. Totes les Oficines Tècniques Laborals, que formen part de la Xarxa, són responsables 

dels fitxers pel que fa al tractament de les dades personals mitjançant qualsevol 
sistema, inclosa l’eina informàtica INFO_OTL, i com a tal han de donar compliment de 
la normativa vigent sobre protecció de dades i en especial de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei, o la normativa que els substitueixi. 

 
3.1.2. Totes les Oficines Tècniques Laborals, tant les que usin l’eina de gestió INFO_OTL 

que la Diputació de Barcelona posa a disposició de la Xarxa, com les OTL que no la 
utilitzin, estan obligades a remetre a la Diputació de Barcelona dades en format 
anonimitzat, de manera que no siguin identificables les dades personals, garantint la 
confidencialitat, en consonància amb allò establert a la clàusula 2.1.1.f. 

 
3.1.3. Correspon a les OTL, com a titulars de les dades de caràcter personal dels 

usuaris/àries del servei d’inserció sociolaboral de les persones amb trastorns de salut 
mental, tenir les dades degudament legalitzades. Per al cas de les OTL que usin 
l’eina INFO_OTL hauran de disposar del corresponent fitxer creat amb anterioritat a 
l’execució d’aquesta eina telemàtica. 

 
3.1.4. Per al correcte acompliment de les obligacions relatives a les mesures de seguretat 

de nivell alt previstes al RDLOPD, que compleix el programari facilitat per la 
Diputació, l’OTL es compromet a no introduir en els camps oberts d’observacions de 
l’eina INFO_OTL cap dada personal relativa a la ideologia, religió, creença, origen 
racial, salut o vida sexual de la persona usuària. 

 
3.1.5. L’OTL ha d’habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en 

allò que es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) 
xifrant-les o bé utilitzant qualsevol altre mecanisme de tal manera que es garanteixi la 
privacitat i la integritat de les dades transmeses. 

 
3.2.  Encarregat del tractament de dades 
 
3.2.1.  La Diputació de Barcelona serà l’encarregada del tractament de dades pel que fa a la 

supervisió de casos i l’assistència tècnica que s’ofereix a totes les OTL que ho 
sol·licitin, i, com a tal, ha d’adoptar les mesures de seguretat de nivell alt previstes al 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre. 

 
3.2.2.  La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament de dades, de manera 

general es compromet a: 
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• Utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de les 
prestacions encarregades en execució del conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les 
per a una finalitat distinta o incompatible. 

 
• No difondre-les, ni permetre’n l’accés, ni comunicar-les, ni cedir-les, ni tan sols per 

a la seva conservació, a terceres persones, sense autorització del responsable del 
fitxer. 

 
• Un cop finalitzats els treballs, procedir a la devolució i/o destrucció de les dades 

inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs realitzats.  
 

3.3.  Subencàrrec del tractament de dades 
 
3.3.1.  La Diputació de Barcelona podrà contractar amb un tercer el tractament de les dades 

per les activitats d’assistència tècnica especialitzada, sempre que es compleixin els 
requisits següents: 

 
• El tractament de dades de caràcter personal per part del subencarregat quedarà 

sotmès a les instruccions d’aplicació de la metodologia de treball de la Xarxa que 
controlarà la Diputació de Barcelona. 

 
• El contracte entre l’encarregat del tractament i el subencarregat es formalitzarà 

complint amb les condicions establertes per la LOPD i el RDLOPD, i restarà a 
disposició del responsable del fitxer. 

 
• Comunicar a ........................................, com a gestor d’una Oficina Tècnica 

Laboral i responsable del fitxer, el subencàrrec, així com els aspectes següents: 
les tasques subcontractades, identitat del subcontractista i la forma i 
característiques de l’execució que li afectin. 

 
• En tot cas, el subencarregat no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 

suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l’òrgan competent de l’Ens local responsable del fitxer. 

 
• En el cas que el personal vinculat a l’empresa subencarregada tingués accés, 

directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l’empresa exigirà 
el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què 
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat. 

 
3.3.2. Les Oficines Tècniques Laborals podran contractar amb un tercer el tractament de les 

dades objecte d’aquest conveni, donant compliment a les condicions establertes a la 
normativa de protecció de dades. 

 
3.3.3. L’empresa contractada, com a subencarregada del tractament, haurà de complir amb 

les mesures de seguretat de nivell alt previstes al RDLOPD. 
 

Així mateix, l’empresa subencarregada està obligada, un cop finalitzats els treballs, a 
la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en 
execució dels treballs realitzats. 

 



 
 

35/50 

3.4.  Eina INFO_OTL 
 
3.4.1.  La Diputació de Barcelona, com a creadora de l’eina INFO_OTL, dóna compliment a 

la normativa de mesures de seguretat de nivell alt en el seu disseny i estructura, en 
què s’han tingut en compte: 

 
• La implantació d’un registre que recull tot allò relacionat amb les incidències: tipus, 

moment en què s’ha produït, persona que la notifica i persona que rep la 
comunicació i els efectes derivats de la incidència, les recuperacions que es 
realitzen, l’operador que l’executa i els successos que es puguin produir. 

 
• L’establiment d’un procediment que permet l’emmagatzematge dels accessos a la 

informació, amb indicació de: usuari, data i hora d’accés, tipus d’accés i registres 
als quals s’ha accedit. 

 
3.4.2. La Diputació de Barcelona tant sols accedirà a les dades de l’aplicació INFO_OTL si 

així ho sol·liciten les OTL, com a administradora d’aquesta eina. 
 

Quart.- Drets de propietat intel·lectual 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, adquireix amb 
caràcter exclusiu l’exercici dels drets d’explotació de l’objecte d’aquest conveni, 
especialment: 
 
4.1. Aquells continguts que desenvolupi i elabori, ja siguin materials metodològics, eines de 
gestió, materials de difusió o altres que consideri oportuns per a una correcta i òptima 
funcionalitat de les Oficines Tècniques Laborals que composen la Xarxa OTL. 
 
4.2. Qualsevol dels productes confeccionats com a conseqüència de les trobades 
d’intercanvis d’experiències i reunions de grups de treball per tractar sobre el funcionament 
de les OTL. 
 
La Diputació de Barcelona podrà cedir els seus drets d’explotació quan expressament així 
ho autoritzi i sempre prèvia sol·licitud de l’Oficina Tècnica Laboral interessada. Aquesta 
petició sempre haurà de fer-se mitjançant els canals i respectant la forma i estructura que la 
Diputació de Barcelona determini en cada moment. 
 
Cinquè.- Seguiment tècnic i funcionament de la Xarx a OTL 
 
5.1. Les entitats integrants de la Xarxa OTL podran participar en el disseny, la planificació, i 
el seguiment de les accions que es desenvolupin així com en el funcionament de la Xarxa 
OTL i rebre informació i formular suggeriments i propostes de millora. Aquests drets es 
podran exercir mitjançant comunicació a la Diputació i/o els mecanismes de seguiment 
descrits en aquest pacte. 
 
5.2. L’equip tècnic de la Diputació de Barcelona podrà, quan consideri oportú, realitzar 
visites de seguiment i/o demanar informació complementària per analitzar el funcionament i 
execució de les activitats de les OTL. 
 
5.3. La Xarxa OTL consta d’una Comissió de Seguiment formada, com a mínim, per una 
persona en representació de cadascuna de les entitats participants de la Xarxa OTL i 
representants de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió té per objectiu definir les 
prioritats i activitats de la Xarxa i realitzar-ne el seguiment i l’avaluació general. Serà la 
Diputació de Barcelona qui convocarà a aquesta Comissió quan ho consideri oportú. 
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5.4. A més, també s’utilitzaran altres mecanismes de seguiment com són les trobades 
tècniques sobre el funcionament de la OTL i els intercanvis d’experiències, per tractar 
temàtiques vinculades amb la inserció de persones amb trastorns de salut mental. 
 
Sisè.- Vigència i causes d’extinció 
 
6.1. El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent 
indefinidament, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les 
causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte. 
 
b) Per mutu acord d’ambdues parts. 
 
c) Per incompliment d’alguna de les seves clàusules. Si bé qualsevol transgressió de les 

estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar per exigir-ne el 
compliment o la resolució. 

 
d) Per denúncia d’alguna de les parts, notificant-lo fefaentment a l’altra part amb una 

antelació mínima de dos mesos. 
 
e) La resta que legalment procedeixin. 

 
6.2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actualitzacions 
que, diferents de les previstes i en compliment de la normativa aplicable, hagin de dur a 
terme la Diputació i/o ..................................................... llevat del cas que les alteracions 
fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou conveni. 
 
Setè.- Interpretació del conveni i marc normatiu 
 
7.1. En el supòsit que sorgeixin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la 
Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules. 
 
7.2. I en tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que disposa la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 12 de juny, el Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de la 
Propietat Intel·lectual, la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la resta d’ordenament de 
règim local aplicable. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.”  

 
Segon.-  Comunicar l'anterior acord a les entitats signatàries dels convenis de 
col·laboració vigents, reguladors de les relacions amb la Xarxa d'OTL per a la inserció 
sociolaboral en el mercat de treball de persones amb trastorns de salut mental,  i 
instar-les a la formalització del nou conveni, que substituirà i deixarà sense efecte els 
signats anteriorment. 
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Gerència de Serveis d’Esports 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar la reducció, per menor import justificat, del 
conveni per import de sis-cents vint-i-quatre mil q uatre-cents noranta-sis euros 
amb quaranta-tres cèntims (624.496,43) €, Codi 08/X /47021, subscrit el 6 de juliol 
de 2009 amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobreg at per a l’actuació 
“Arranjament fusteria metàl·lica C.N. L’Hospitalet” , en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens de la província que s’hi adhereixin.  
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Junta de Govern, en sessió de data 18 
de desembre de 2008, va aprovar la formalització d’un conveni específic amb 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a l’actuació “Arranjament fusteria 
metàl·lica C.N. L’Hospitalet” (Codi 08/X/47021), per un import de sis-cents vint-i-quatre 
mil quatre-cents noranta-sis euros amb quaranta-tres cèntims (624.496,43) €, el qual 
es va subscriure el 6 de juliol de 2009. 
 
Un cop executada l’actuació objecte del conveni, existeix un saldo de 590,52 € a favor 
de la Diputació de Barcelona, resultant de la diferència entre la quantitat atorgada 
(624.496,43) € i la quantitat efectivament justificada (623.905,91) €, que esdevé 
l’import real de l’ajut. 
 
Atès que és voluntat de la Diputació, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les 
esmentades incidències. 
 
Vist el que disposa l’apartat 12.2.e) de la Refosa 1/2013 sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013 i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la reducció de cinc-cents noranta euros amb cinquanta-dos cèntims 
(590,52) €, per menor import justificat, del conveni específic amb l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat, per a l’actuació “Arranjament fusteria metàl·lica C.N. 
L’Hospitalet” (Codi 08/X/47021), per un import de sis-cents vint-i-quatre mil         
quatre-cents noranta-sis euros amb quaranta-tres cèntims (624.496,43) €, aprovat per 
la Junta de Govern en sessió de data 18 de desembre de 2008, el qual es va 
subscriure el 6 de juliol de 2009, en el marc del Pla de concertació XBMQ 2008-2011, 
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essent la quantitat de sis-cents vint-i-tres mil nou-cents cinc euros amb noranta-un 
cèntims (623.905,91) € l’import real de l’ajut.  
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ens local afectat. 
 
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimita t dels membres presents, i 
per tant, amb el quòrum de majoria absoluta estable rt en l’art. 46.2.b) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règi m local, s’inclou en l’ordre del 
dia el punt següent: 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència 

 
Decret de la Presidència de la Diputació, de data 3 0 d’abril de 2013,  pel qual 
es deixa sense efecte la convocatòria aprovada per l’acord núm. 136/13 de la 
Junta de Govern, s'aprova la modificació de les Bas es Reguladores per a la 
concessió de subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional d’arrel 
catalana amb programació continuada d’activitats an uals per a l’any 2013 i la 
nova convocatòria per a la seva concessió, i es per llonga el termini de 
presentació de sol·licituds de la convocatòria de s ubvencions, aprovada per 
l'acord núm. 135/13 de la Junta de Govern, per a pr ojectes culturals de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional per a 2 013.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent:   
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 11 
d’abril de 2013, adoptà l’acord d’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 (acord núm. 136/13). En paral·lel, a la mateixa sessió es va 
adoptar també un altre acord aprovant 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 (acord 
núm. 135/13). 
 
Les esmentades Bases Reguladores es van publicar al BOPB de data de 16 d’abril de 
2013, obrint-se llurs corresponents convocatòries (codis 4953/13 i 4943/13, 
respectivament) amb un termini de presentació de sol·licituds que finalitza trenta dies 
naturals després de la susdita publicació. 
 
A la sessió plenària de la Diputació de Barcelona celebrada el 25 d’abril de 2013 es va 
presentar una moció per part del Grup Popular d’aquesta Corporació en el sentit de 
demanar a la Junta de Govern que suspengués les convocatòries en curs de suport a 
la cultura popular i tradicional i procedís a fer-ne una conjunta en condicions similars a 
la dels anys anteriors, per considerar improcedent que una d’aquelles s’adreci 
específicament a entitats d’arrel catalana. La moció, que va ser finalment refusada en 
els seus termes, va suscitar un debat arran del qual l’equip de govern de CiU va 
adoptar, a petició del Grup del PSC, el compromís de buscar els mecanismes jurídics 
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que corresponguin per tal que la Junta de Govern prengui els acords pertinents per 
adaptar la convocatòria núm. 4953/13 en el sentit de suprimir la terminologia relativa a 
l’arrel catalana i ampliar el seu termini. 
 
El mandat plenari que resulta de l’esmentat compromís adoptat per l’equip de govern 
suposa la modificació de 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 i, més concretament, del seu títol i de les Bases 1 (Objecte), 2 (Finalitat de les 
subvencions), 5.1 (Requisits de les entitats beneficiàries) i 10 (Criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció). La modificació d’aquestes bases, i, especialment, de la 
10, pressuposa deixar sense efecte la convocatòria ja oberta, als efectes de preservar 
la igualtat entre les entitats que ja han presentat sol·licitud i les que ho faran en base al 
text que resulti de la modificació suara proposada. 
 
La modificació proposada no suposa perjudici per a tercers atès que l’aprovació de les 
Bases Reguladores i de la convocatòria no és un acte declaratiu de drets subjectius, i 
tampoc no afecta l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions, que 
segueix essent de tres-cents cinquanta mil (350.000) €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/334A1/489.03, del pressupost de l’exercici 2013. 
 
Concorren raons d’urgència per a la tramitació de la present proposta pel fet de què el 
mandat del plenari corporatiu que n’és causa s’ha produït un cop ja s’ha obert el 
termini de presentació d’instàncies de la convocatòria que es proposa deixar sense 
efecte, tot tenint en compte que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acte és la 
Junta de Govern i que, segons el calendari de l’agenda corporativa, no celebrarà la 
seva propera sessió fins al dia 9 de maig. 
 
La present proposta té el seu emparament en les previsions normatives següents: 
 
- Art. 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, segons el 
qual la gestió de les subvencions s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, i amb eficàcia en el 
compliment dels objectius fixats i eficiència en l’assignació i utilització de recursos 
públics. 
 
- Articles 17.3 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 
13.4 i 14.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, en 
relació amb el contingut mínim i necessari de les bases reguladores i de la 
convocatòria, respectivament. 
 
- Article 12.1, en relació amb el 14.3, de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la necessitat d’aprovar i publicar, conjuntament 
o prèvia a la convocatòria del procés de selecció, les bases reguladores 
corresponents. 
 
- Articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, en relació amb el principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció 
i de la seva instrumentació mitjançant la publicació de l’anunci corresponent del 



 
 

40/50 

contingut de les Bases Reguladores i de la seva convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, anunci en el qual es determina el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
Vistos els apartats 3.3.b) i .e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013, així com l’apartat 2.4.b) de la pròpia 
Refosa, en virtut del qual la Presidència es reserva la competència per a l’exercici, per 
raons d’urgència, de les competències de la Junta de Govern, sens perjudici de la 
ratificació per aquest òrgan en la següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, i atès que es donen les raons d’urgència que ho justifiquen, es 
proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Deixar sense efecte la convocatòria aprovada per l’acord núm. 136/13 de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 d’abril de 2013, relatiu a 
l’aprovació de 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. 
 
Segon.-  Aprovar la modificació de les Bases Reguladores aprovades per l’acord núm. 
136/13 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 d’abril de 2013, 
el text íntegre de les quals passa a ser el següent: 
 

«BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA C ONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL AMB PROGRAMACIÓ CONTI NUADA 
D’ACTIVITATS ANUALS, PER A L’ANY 2013 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  05123/13 
 
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 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. 
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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. 
 
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 
activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de gener i el 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 de la cultura popular i tradicional.  

  
• Tenir una programació anual contínua. 
 
• 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. 
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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  
 
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 el dia 10 de juny de 2013. 
  
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 docu mentació  
 
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 subvenci ó 
 
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 de la programació anual presentada per a 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 que conté el projecte anual presentat, 
fins a 5 punts. 

3. Grau de creació i innovació d’activitats de cultura popular i tradicional, 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.  

7. Programacions que integrin activitats relacionades amb la promoció d’esdeveniments 
(festivals, fires, etc.) de cultura popular i tradicional, fins a 5 punts. 

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

9. Accions específiques de sensibilització ciutadana i de coneixement de la cultura popular i 
tradicional, 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 ator gar i consignació pressupostària  
 
L’import que es destinarà a aquelles actuacions serà de tres-cents cinquanta mil (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 anual 
presentada. 
 
13.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pr oposta 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. 
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
•  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. 
 
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 
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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. 

 
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 
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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. 

 
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 
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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 modif icació 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: 

 
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.  
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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. 
 
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».   

 
Tercer.-  Aprovar la modificació, de manera concordant amb el punt anterior i per 
referència, de l’incís final del segon paràgraf de la Base 24 de les Reguladores 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, que 
foren aprovades per l’acord núm. 135/13 de la Junta de Govern en sessió d’11 d’abril 
de 2013, que restarà en els termes següents: 
 

«24.- Compatibilitat amb d’altres subvencions. 
 
(...) Tampoc es podrà subvencionar les entitats que ja hagin presentat sol·licitud a la 
convocatòria per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació 
continuada d’activitats anuals, per a l’any 2013.» 
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Quart.-  Aprovar la nova convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i tradicional amb 
programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013, per un import màxim de 
tres-cents cinquanta mil (350.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les 
Bases modificades segons el punt dispositiu Segon de la present resolució, i pel 
termini que en elles s’indica. 
 
Cinquè.-  Regularitzar comptablement l’autorització de 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. 
 
Sisè.-   Perllongar el termini de presentació de sol·licituds en el marc de la 
convocatòria oberta 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 (codi de la convocatòria: 4943/13), que s’exhaurirà el dia 
10 de juny de 2013.  
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la present resolució i el text 
de les Bases Reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
regim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i tradicional amb 
programació continuada d’activitats anuals, per a l’any 2013, de conformitat amb el 
que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vuitè.-  Notificar individualitzadament la present resolució a les entitats que hagin 
presentat sol·licituds en el marc de la convocatòria que ha restat sense efecte (codi de 
la convocatòria: 4953/13), així com també a aquelles que n’hagin presentat en el marc 
de la convocatòria per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional per a l’any 2013 (codi de la convocatòria: 4943/13), fins a la data de la 
publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Novè.-   Ratificar la present resolució per la Junta de Govern en la següent sessió que 
celebri. 
 
El Sr. Prat agraeix la invitació feta al Grup Polític d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal per assistir a la Junta de Govern.  
 
Així mateix, el Sr. Prat manifesta el seu desacord amb el contingut del decret que es 
proposa ratificar. Considera que existien altres fórmules que es podien haver utilitzat. 
Diu que amb la modificació de les bases que avui es proposa ratificar i amb la pròrroga 
dels terminis de presentació de sol·licituds, les més perjudicades seran les entitats, ja 
que en endarrerir-se també la resolució de la convocatòria, aquestes trigaran molt a 
conèixer si seran o no beneficiaries de subvencions i, per tant, es complicarà la seva 
gestió en no saber de quins recursos poden disposar per tirar endavant les activitats 
previstes. 
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En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un 
acord, excepte l’aprovació de l’Acta i la declaració d’urgència, el Sr. Fogué manifesta 
la seva abstenció en aquests punts. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 
 


