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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA  
 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lm.     Sr.    Gerard Ardanuy i Mata 
 
Oberta la Sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de maig de 2013. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la modificació de la designació de 
representants en la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
136/2013-I interposat per E. C. C. contra la resolució de 29/01/2013 que deixava sense 
efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
136/2013-C interposat per J. G. L. contra la resolució de 29/01/2013 que deixava 
sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 133/2013-C interposat per J. A. P. contra la resolució de 29/01/2013 que deixava 
sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 136/2013-2B interposat per P. S. C. contra la resolució de 29/01/2013 que 
deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
135/2013-3 interposat per I. B. H. contra la resolució de 29/01/2013 que deixava sense 
efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
8.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 135/2013 interposat per J. P. O. contra la resolució de 29/01/2013 que deixava 
sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 



 

3/163 

9.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
129/2013-C interposat per L. A. V. contra la resolució de 29/01/2013 que deixava 
sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
10.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 
51/2013 interposat per R. C. M. contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions derivades de l’accident que va 
tenir lloc quan circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-1415 i va caure a 
causa d’una substància lliscant a la calçada. 
 
11.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment núm. 
114/2013-B interposat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries relatiu a 
la liquidació núm. 2012/18523 emesa en concepte de reintegrament de l’IBI dels anys 
2007-2012 de la finca Torre Marimon a Caldes de Montbui. 
 
12.- Decret de la Presidència, de data 6 de maig de 2013, de compareixença, com a 
codemandada, davant el Jutjat Social núm. 22 de Barcelona, en el procediment núm. 
377/2013 instat per Activa Mútua 2008 contra la resolució de l’INSS que desestimava 
la reclamació feta contra la resolució que declarava que la incapacitat laboral de F. R. 
P. derivava d’accident de treball.  
 
13.- Decret de la Presidència, de data 6 de maig de 2013, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 87/2013-D interposat per A. B. T. contra la resolució de 27/12/2012 que deixava 
sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
14.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable  per als 
interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, que declara finalitzat el recurs en matèria de responsabilitat patrimonial 
núm. 38/2011-M, interposat per O. V. M. E., per desistiment de la part actora. 
 
15.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable  per als 
interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, que declara finalitzat el procediment d’incapacitat permanent núm. 
361/2011, interposat per E. J. A., per desistiment de la part actora. 
 
16.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria favorable  per als 
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC, que declara caducat el recurs núm. 76/2009, interposat per 
Aymar, SA, contra la resolució que aprovava definitivament el Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de Figaró-Montmany. 
 
17.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable  per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que 
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desestima el recurs núm. 269/2010, interposat per M. D. P. i  M. D. P. contra la 
desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per la mort del pare dels actors mentre es trobava internat en la residència 
de Gent Gran i RESPIR. 
 
18.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable  per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que 
desestima el procediment abreujat núm. 50/12-F, interposat per J. S. A. contra la 
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-1410 Z, a causa de 
l’existència de roques a la calçada que provenien del talús. 
 
19.- Dictamen 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 procediment abreujat núm. 146/2011-C, interposat per R. M. C. i Hilo 
Direct Seguros y Reaseguros, S.A. contra la resolució que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc 
a la carretera CBV-5306, a causa de la col·lisió amb un grup de tres senglars que va 
irrompre a la calçada. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
20.- Dictamen que proposa l’acceptació formal de la reformulació pressupostària, per 
executors, de les actuacions subvencionades en el marc de les convocatòries 
201220125120004233 i 201220125120004253 i de la documentació de les 
transferències internes del partenariat als efectes de justificació de la realització de les 
actuacions. 
 
21.- Dictamen que proposa la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2013”. 
 
22.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de les 
desestimades, així com de les aportacions econòmiques corresponents a les 
aprovades, en resolució de les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013). 
 
23.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni Marc per contribuir als objectius de 
la Unió Europea en l’àmbit de la Comunicació (Europe Direct 2013-2017). 
 
Oficina de Difusió Artística 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i convocatòria de 
subvencions a les programacions estables de caràcter professional de musica i arts 
escèniques en el marc del Protocol d'adhesió al circuit de la Xarxa d'Espais Escènics 
Municipals per al segon semestre de 2013. 
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró 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 7 de juliol de 1998. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
26.- Dictamen que proposa l’adaptació del Conveni-Tipus regulador de les 
subvencions concedides amb càrrec al Programa de Crèdit Local destinades a 
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels ajuntaments de la província 
per al finançament d’inversió en obres i serveis públics a les Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 
 
Caixa de Crèdit 
 
27.- OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic 2013” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
28.- SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
trenta-vuit mil vuit-cents cinquanta-dos (38.852) € per a finançar l’actuació local “Sector 
Est Lavern i compra local” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
29.- SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
vint-i-tres mil vuit-cents seixanta-quatre (23.864) € per a finançar l’actuació local “Pista 
ca l’Avi i cementiri Sant Pau” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
30.- SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació local “Mobiliari local memòria històrica” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
31.- PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pla 
sanejament” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
32.- FIGARÓ-MONTMANY.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import seixanta-quatre mil quatre-cents trenta-tres euros amb vuitanta-set cèntims 
(64.433,87) € per a finançar l’actuació local “Alt Congost, f.3 (pla sanej.)” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
33.- JORBA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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FEDER 
 
34.- L’ESTANY.-  Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa 
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de L’Estany d’un 
import màxim de quatre-cents vuitanta mil dos-cents quaranta-un euros amb set 
cèntims (480.241,07) €. 
 
Intervenció General 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels lloguers 
dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló EIBTM’13 
(EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS 
INDUSTRY). 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als ajuntaments de 
la província de Barcelona. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
37.- Dictamen que proposa aprovar les bases i convocatòria del Concurs de Fotografia 
Digital A instagram #parcs de Catalunya de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona amb motiu del dia Europeu dels parcs 2013, per import de sis-cents 
(600) €. 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activi tats 

 
38.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contracte per a 
l’execució de les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, 
un cop adaptat al Projecte Reformat de les esmentades obres. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Callús, en resolució de l’expedient núm.  2013/1290. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R. R. S., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/1524. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
BIMSA, en resolució de l’expedient núm. 2013/1630. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sobremunt, en resolució de l’expedient núm. 2013/2053. 
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43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. JL. R. P, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/2066. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. O. S. G, en 
resolució de  l’expedient núm. 2013/2143. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mercadona SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/2144. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles, en resolució de l’expedient núm. 2013/2151. 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2013/2181. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Ullastrell, en resolució de l’expedient núm. 2013/2363. 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. M. C, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/2811. 
 
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Generalitat 
de Catalunya, en resolució de l’expedient núm. 2013/2819. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. R. M. G, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/2988. 
 
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C. A. P, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/3176. 
 
53.- Dictamen que proposa denegar d’una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2013/1344. 
 
54.- Dictamen que proposa denegar d’una autorització d’obres a favor del Sr. G. A. S, 
en resolució de l’expedient núm. 2013/2419. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
55.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2012 als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer 
front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem els nostres parcs”, per 
no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, i per un import de mil   
vuit-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (1.864,25)€. 
 
56.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2011 als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i 
secundari, per les  despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 
d’aquesta Diputació de Barcelona, que es gestionen en règim de concessió 
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administrativa, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, i per un 
import de sis-cents setanta euros amb noranta-cinc cèntims (670,95) €. 
 
57.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les estades als equipaments 
pedagògics existents als parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió 
administrativa, primer semestre any 2013, per un import de vint mil cent quaranta 
euros amb quaranta cèntims (20.140,40) €. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
58.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració a 
subscriure entre la Fundació “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al 
desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits 
gestionats per la Diputació de Barcelona, signat el 22 de desembre de 2011. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
59.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual per a l’any 2013 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, 
per un import de cent quaranta-quatre mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb 
cinquanta-cinc cèntims (144.555,55) €. 
 
60.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions a les Agrupacions 
de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2013, per 
import de dos milions quatre-cents cinquanta-cinc mil nou-cents dos (2.455.902) €. 
 

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 9 de maig de 2013, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de la Presidència que proposa la modif icació de la designació de 
representants en la Fundació Privada Aula d’Alts Es tudis d’Electes.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes, 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. 
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Entre aquests Ens, hi ha la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, on està 
representada pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
 
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.-  Designar el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller representant suplent , per 
absència del titular, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, en els òrgans de govern  de 
la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes , en representació de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Segon.-   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 
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del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o 
es modifiquin abans.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, 
i a la persona designada, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de  Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 136/2013-I interposat per  E. C. C. contra la resolució 
de 29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prol ongació en el servei actiu.-  
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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 136/2013-I, 
procediment abreujat, interposat pel senyor E. C. C. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 136/2013-I, procediment abreujat, 
interposat pel senyor E. C. C. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte 
la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
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que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de  Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 136/2013-C interposat per  J. G. L. contra la resolució 
de 29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prol ongació en el servei actiu.-  
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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 136/2013-C, 
procediment abreujat, interposat pel senyor J. G. L. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 136/2013-C procediment abreujat, 
interposat pel senyor J. G. L. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte 
la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
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5.- Decret de la Presidència, de data 24 d’abril de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 d e Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 133/2013-C interposat per  J. A. P. contra la resolució 
de 29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prol ongació en el servei actiu.-  
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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 133/2013-C, 
procediment abreujat, interposat pel senyor J. A. P. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 133/2013-C procediment abreujat, 
interposat pel senyor J. A. P. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte 
la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 d e Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 136/2013-2B interposat pe r P. S. C. contra la 
resolució de 29/01/2013 que deixava sense efecte la  seva prolongació en el 
servei actiu.-  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: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 136/2013-2B, 
procediment abreujat, interposat per la senyora P. S. C. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 136/2013-2B, procediment abreujat, 
interposat per la senyora P. S. C. contra la resolució de la presidència delegada de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense 
efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de  Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 135/2013-3 interposat per  I. B. H. contra la resolució 
de 29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prol ongació en el servei actiu.-  
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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 135/2013-3, 
procediment abreujat, interposat per la senyora I. B. H. contra la resolució de la 
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presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 135/2013-3, procediment abreujat, 
interposat per la senyora I. B. H. contra la resolució de la presidència delegada de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense 
efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
8.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 d e Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 135/2013 interposat per J . P. O. contra la resolució de 
29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prolong ació en el servei actiu.-  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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 135/2013, 
procediment abreujat, interposat pel senyor J. P. O. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
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La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 135/2013, procediment abreujat, interposat 
pel senyor J. P. O. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte la seva 
prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
9.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de  Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 129/2013-C interposat per  L. A. V. contra la resolució 
de 29/01/2013 que deixava sense efecte la seva prol ongació en el servei actiu.-  
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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 129/2013-C, 
procediment abreujat, interposat pel senyor L. A. V. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
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es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 

Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 129/2013-C procediment abreujat, 
interposat pel senyor L. A. V. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte 
la seva prolongació en el servei actiu. 
 

Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 

10.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril d e 2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de  Barcelona, en el 
procediment ordinari núm. 51/2013 interposat per R.  C. M. contra la desestimació 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial for mulada per les lesions 
derivades de l’accident que va tenir lloc quan circ ulava amb la seva bicicleta per 
la carretera BV-1415 i va caure a causa d’una subst ància lliscant a la calçada.-  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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 51/13, procediment ordinari, 
interposat pel senyor R. C. M., contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions derivades de l’accident sofert 
mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-1415, i va caure a causa 
d’una substància lliscant en el carril de circulació. 
 

La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986  que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
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En data 17 d’abril de 2013, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
(en endavant AXA) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la 
Diputació de Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els 
riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa 
judicial de la Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers 
aquesta matèria. 
 

Atès que AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Joaniquet 
Ibarz per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, escau 
ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 

Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
51/13, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona pel 
senyor R. C. M., contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per les lesions derivades de l’accident sofert mentre circulava amb la seva 
bicicleta per la carretera BV-1415, i va caure a causa d’una substància lliscant en el 
carril de circulació. 
 

Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 51/13, a AXA, la qual ho farà, 
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Domingo Rivera López i el procurador dels 
tribunals Angel Joaniquet Ibarz. 
 

Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’AXA, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
 

11.- Decret de la Presidència, de data 30 d’abril d e 2013, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de  Barcelona, en el 
procediment núm. 114/2013-B interposat per l’Instit ut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries relatiu a la liquidació núm. 2012/ 18523 emesa en concepte de 
reintegrament de l’IBI dels anys 2007-2012 de la fi nca Torre Marimon a Caldes de 
Montbui.-  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: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant decret judicial de 
data 17 d’abril de 2013, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el 
recurs contenciós administratiu número 114/2013-B, procediment ordinari, interposat 
per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) contra el Decret, de data 
10 de gener de 2013, de la presidència delegada de l'Àrea d'Hisenda i Recursos 
Interns, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la liquidació núm. 
2012/18523 emesa en concepte de reintegrament de l'IBI dels anys 2007-2012 de la 
finca Torre Marimon ubicada al terme municipal de Caldes de Montbui. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu  781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu número 114/2013-B, procediment ordinari, 
interposat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) contra el 
Decret, de data 10 de gener de 2013, de la presidència delegada de l'Àrea d'Hisenda i 
Recursos Interns, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la 
liquidació núm. 2012/18523 emesa en concepte de reintegrament de l'IBI dels anys 
2007-2012 de la finca Torre Marimon ubicada al terme municipal de Caldes de 
Montbui. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
12.- Decret de la Presidència, de data 6 de maig de  2013, de compareixença, com 
a codemandada, davant el Jutjat Social núm. 22 de B arcelona, en el procediment 
núm. 377/2013 instat per Activa Mútua 2008 contra l a resolució de l’INSS que 
desestimava la reclamació feta contra la resolució que declarava que la 
incapacitat laboral de F. R. P. derivava d’accident  de treball.-  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: 
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El Jutjat Social núm. 22 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer, juntament amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, en el procediment núm. 377/2013 instat per Activa 
Mutua 2008 contra la resolució de l’esmentat institut  de data 15 de febrer de 2013, 
que desestimava la reclamació prèvia interposada per Activa Mutua 2008 contra la 
resolució que declarava que la incapacitat laboral del senyor F. R. P. derivava 
d’accident de treball.  
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu  781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social núm. 22 de Barcelona en el procediment 
núm. 377/2013 instat per Activa Mutua 2008, contra la resolució de l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social de data 15 de febrer de 2013, que desestimava la reclamació 
prèvia interposada per l’esmentada empresa contra la resolució que declarava que la 
incapacitat laboral del senyor F. R. P. derivava d’accident de treball.  
 
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. 
 
13.- Decret de la Presidència, de data 6 de maig de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de  Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 87/2013-D interposat per A. B. T. contra la resolució 
de 27/12/2012 que deixava sense efecte la seva prol ongació en el servei actiu.-  
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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 87/2013-D, 
procediment abreujat, interposat pel senyor A. B. T. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 27 de desembre 
de 2012, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
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La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 87/2013-D, procediment abreujat, 
interposat pel senyor A. B. T. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 27 de desembre de 2012, que va deixar sense 
efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
14.- Dictamen que proposa donar compte del decret j udicial favorable per als 
interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Conte nciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, que declara finalitzat el recurs en matè ria de responsabilitat 
patrimonial núm. 38/2011-M, interposat per O. V. M.  E., per desistiment de la part 
actora.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària del 12 de setembre de 2012, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 12 de juliol de 2012, 
pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el recurs núm. 38/2011-M, interposat per O. V. M. E. contra el decret, de 
9 de novembre de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats d’un accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462, a 
causa de la irrupció d’un senglar a la calçada. 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 ha emès un decret judicial, el 25 d’abril de 
2013, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit 
presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra 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 del decret judicial emès pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 25 d’abril de 2013, que acorda tenir per desistit 
O. V. M. E. del recurs núm. 38/2011-M interposat contra el decret, de 9 de novembre 
de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats d’un accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462, a causa de la 
irrupció d’un senglar a la calçada. Així mateix, declara finalitzat el procediment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, 
als efectes legals oportuns. 
 
15.- Dictamen que proposa donar compte del decret j udicial favorable per als 
interessos de la Diputació, dictat pel Jutjat Conte nciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, que declara finalitzat el procediment d’ incapacitat permanent núm. 
361/2011, interposat per E. J. A., per desistiment de la part actora.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària del 29 de setembre de 2011, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 28 de juny de 2011, 
pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 12 de Barcelona en el 
procediment núm. 361/2011 d’invalidesa permanent per accident laboral instat per     
E. J. A. 
 
El Jutjat Social núm. 12 ha emès un decret judicial, el 16 d’abril de 2013, pel qual 
declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit presentat per la part 
actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
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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 del decret judicial emès pel Jutjat Social núm. 12 
de Barcelona, de 16 d’abril de 2013, que acorda tenir per desistida E. J. A. del 
procediment núm. 361/2011 d’incapacitat permanent per accident laboral i declara 
finalitzat el procediment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, als efectes 
legals oportuns. 
 
16.- Dictamen que proposa donar compte de la interl ocutòria favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada per la Secció T ercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC, que declara caducat el rec urs núm. 76/2009, interposat 
per Aymar, SA, contra la resolució que aprovava def initivament el Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge del Pa rc del Montseny de Figaró-
Montmany.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària del 9 de juliol de 2009, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 8 de juny de 2009, pel qual 
s’acordava comparèixer davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós 
administratiu núm. 76/2009 interposat per Aymar, S.A. contra la resolució de la 
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques que aprovava definitivament el Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de Figaró-
Montmany. 
 
Vista la interlocutòria dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es declara la 
caducitat del recurs núm. 76/2009, en compliment amb el que disposa l’art. 237 de la 
Llei d’enjudiciament civil i en haver transcorregut el termini de dos anys sense que les 
parts hagin instat el curs del procediment. 
 
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 
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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 interlocutòria dictada per la Secció Tercera 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de 10 d’abril de 2013, que declara la caducitat del recurs contenciós administratiu núm. 
76/2009, interposat per Aymar, S.A. contra la resolució de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques que aprovava definitivament el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de Figaró-Montmany, en haver 
transcorregut el termini de dos anys sense que les parts hagin instat el curs del 
procediment. En conseqüència, queda arxivat el corresponent recurs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
17.- Dictamen que proposa donar compte de la sentèn cia favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Cont enciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 269/2010 , interposat per M. D. P. i  
M. D. P. contra la desestimació per silenci adminis tratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per la mort d el pare dels actors mentre es 
trobava internat en la residència de Gent Gran i RE SPIR.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment ordinari 269/2010, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per M. D. P. i M. D. P. contra la resolució desestimatòria per silenci 
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels recurrents 
en relació amb la mort de M. D. P., pare dels actors, en les dates en què es trobava 
internat en la residència de Gent Gran i RESPIR. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que les circumstàncies de la mort 
reforcen la consideració d’accident i no d’una incapacitat física i cognitiva que fos 
desatesa pel personal del centre,  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 
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d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, en el procediment ordinari 269/2010, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per M. D. P. i M. D. P. contra la resolució desestimatòria per 
silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
recurrents en relació amb la mort de M. D. P., pare dels actors, en les dates en què es 
trobava internat en la residència de Gent Gran i RESPIR, ja que no es donen els 
requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, i en especial la 
relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
18.- Dictamen que proposa donar compte de la sentèn cia favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Cont enciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, que desestima el procediment abreujat  núm. 50/12-F, interposat 
per J. S. A. contra la resolució que desestima la r eclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’acci dent que va tenir lloc a la 
carretera C-1410 Z, a causa de l’existència de roqu es a la calçada que provenien 
del talús.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 50/12-F, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat 
per J. S. A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, d’1 de desembre de 2011, 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent 
en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C 1410 
Z, a causa de l’existència de roques a la calçada que provenien del talús. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
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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. 13 de 
Barcelona, en el procediment 50/12-F, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per interposat per J. S. A. contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, d’1 de desembre de 2011, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys derivats 
de l’accident que va tenir lloc a la carretera C1410Z, a causa de l’existència de roques 
a la calçada que provenien del talús, 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. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
19.- Dictamen que proposa donar compte de la sentèn cia favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Cont enciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, que desestima el procediment abreujat nú m. 146/2011-C, interposat 
per R. M. C. i Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S. A. contra la resolució que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimon ial formulada pels danys 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carre tera CBV-5306, a causa de la 
col·lisió amb un grup de tres senglars que va irrom pre 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. 9 de Barcelona ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 146/2011-C que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per R. M. C. i Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A. contra la resolució de 
la Diputació de Barcelona, de 21 de gener de 2011, per la qual es desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5306 a causa de la 
col·lisió amb un grup de tres senglars que va irrompre sobtadament 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, queda acreditat que la referida carretera estava degudament 
senyalitzada de la presència d’animals en llibertat; i per tant,  no es donen els supòsits 
legalment exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració 
pública. 
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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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el 
procediment abreujat 146/2011-C, que desestima el recurs interposat per R. M. C. i 
Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A. contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, de 21 de gener de 2011, per la qual es desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys derivats 
de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5306 a causa de la col·lisió amb un 
grup de tres senglars que va irrompre sobtadament a la calçada, ja que no es donen 
els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la 
relació causa efecte. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
20.- Dictamen que proposa l’acceptació formal de la  reformulació 
pressupostària, per executors, de les actuacions su bvencionades en el marc de 
les convocatòries 201220125120004233 i 201220125120 004253 i de la 
documentació de les transferències internes del par tenariat als efectes de 
justificació de la realització de les actuacions.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de juny de 
2012 (AJG 384/12) es van aprovar les bases reguladores i les convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012). 
 
En concret, es van preveure tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per 
a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004233); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a campanyes i accions de sensibilització i educació 
per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004243); i la tercera, 
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destinada a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004253). 
 
Les convocatòries van ser resoltes mitjançant decret urgent de la Presidència de data 
14 de novembre de 2012 (D 9837/12), ratificat per l’acord de la Junta de Govern de 29 
de novembre següent (AJG 676/12). 
 
En relació amb les convocatòries 201220125120004233 i 201220125120004253, les 
bases reguladores preveien la participació d’un partenariat en les actuacions 
subvencionades. Tanmateix, els pressupostos inclosos en les sol·licituds presentades 
no reflectien els fluxos dels imports de les subvencions atorgades entre l’entitat 
beneficiària i la resta d’entitats sòcies del partenariat.  
 
Per aquest motiu, sobre la base de l’habilitació continguda en el dispositiu primer de la 
resolució d’atorgament de les subvencions, el centre gestor va iniciar un procés de 
reformulació dels pressupostos corresponents a les actuacions subvencionades amb 
la finalitat d’aclarir aquest aspecte. Com a resultat de l’esmentat procés, desenvolupat 
entre el 29 de gener i el 29 de març de 2013, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament proposa l’acceptació formal de l’informe que s’acompanya al 
present acte i que recull la informació pressupostària corresponent a la distribució de 
l’execució de les subvencions atorgades entre els diferents membres del partenariat. 
 
Tal com es deriva de l’esmentat informe, en la majoria de les actuacions els membres 
del partenariat no executen cap despesa relativa a l’actuació subvencionada. 
Tanmateix, atès que alguns supòsits preveuen l’execució d’una part de la subvenció 
per alguns dels socis del partenariat, també es proposa acceptar la documentació de 
les transferències internes del partenariat als efectes de justificació de la realització de 
les esmentades actuacions. 
 
Vist l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB, de data 19 de febrer de 2013, quant a l’aprovació de convocatòries 
i concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva i atès que mitjançant 
el present acte administratiu s’accepta formalment l’establert en el dispositiu primer de 
la resolució de concessió de les subvencions corresponents a les convocatòries 
201220125120004233 i 201220125120004253, correspon a la Junta de Govern 
l’aprovació dels acords que s’estableixen a continuació. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Acceptar formalment la reformulació pressupostària, per executors, resultant 
del procés de reformulació de les actuacions subvencionades en el marc de les 
convocatòries 201220125120004233 i 201220125120004253, habilitat en el dispositiu 
primer de la resolució de la Presidència de data 14 de novembre de 2012, de 
conformitat amb el proposat pel Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
en l’informe que s’acompanya d’annex. 
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Segon.-  Informar als beneficiaris el detall de la documentació de les transferències 
internes del partenariat, a presentar, als efectes de justificació de la realització de les 
esmentades actuacions, d'acord amb el contingut que s'especifica a continuació: 
 

- Còpia del conveni de col·laboració, signat entre l’entitat beneficiària i el/els soci/s 
del partenariat, que tindrà el contingut mínim següent: 

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

representants de les mateixes 
• objecte del conveni 
• obligacions de les parts, entre les quals, s’establiran de manera clara: els 

imports que es transfereixen, les activitats a desenvolupar pel/s soci/s del 
partenariat i la forma en què aquest/s justificarà/an la despesa feta amb la 
transferència. La justificació del/s soci/s del partenariat haurà de complir amb 
els requisits establerts a la Base General 13. 

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

• causes de resolució i extinció del conveni 
• vigència, duració i pròrroga, condicionada a les possibles pròrrogues de la 

subvenció 
• normativa aplicable, que haurà de limitar-se a la normativa reguladora de les 

presents bases, i jurisdicció competent. 
 

- Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s soci/s; 
 
- Còpia de la justificació presentada a l’entitat beneficiària pel/s soci/s; i 
 
- Informe de verificació i validació de la justificació del/s soci/s fet per l’entitat 

beneficiària. 
 
Tercer.-  Notificar els acords precedents als interessats. 
 
21.- Dictamen que proposa la resolució de la convoc atòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector 
sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilit zació 2013”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
I.-  ANTECEDENTS 
  
En el camp de la sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament, la 
Diputació de Barcelona pretén fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin 
per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre 
la cooperació al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, la finalitat principal és facilitar la tasca dels ajuntaments i consells 
comarcals per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats 
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del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als 
municipis de Barcelona. 
 
És per això que, anualment, la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de 
Relacions Internacionals, aprova les bases reguladores i la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions a entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, dins de 
”l’Oferta d’accions de sensibilització”. L’Oferta és una relació de diferents accions 
realitzades per entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, que la Diputació de 
Barcelona selecciona mitjançant convocatòria i posa a disposició dels ajuntaments i 
consells comarcals de la província. La Diputació subvenciona una part de la despesa i 
els ajuntaments i consells comarcals n’assumeixen la resta. D’aquesta manera, poden 
escollir les accions que més els interessa, a cost molt reduït. 
 
En data 28 de febrer de 2013 van ser aprovades, per acord de la Junta de Govern de 
la corporació (AJG 46/13), les bases i la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector, sense 
ànim de lucre, dins de ”l’Oferta d’accions de sensibilització 2013”.  
 
Es van presentar un total de 36 entitats, representant un total de 49 propostes 
d’activitats per impulsar la sensibilització ciutadana envers la solidaritat. 
 
Seguint l’establert al punt 12 de les bases reguladores de l’Oferta corresponent al 
Catàleg 2013, amb data 15 de maig d’enguany, l’òrgan col·legiat va reunir-se per 
consensuar una proposta de resolució a partir de les sol·licituds presentades, la qual 
es reprodueix en l’acta que s’acompanya i es sotmet a aprovació mitjançant el present 
acte.   
 
II.-   EMPARAMENT JURÍDIC 
 
1. Sobre la convocatòria: 
 

- Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre 
“Oferta d’accions de sensibilització 2013” (BOPB de 8 de març de 2013). 

- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 
13, annex 1, de 15.01.2009). 

 
2. Sobre la competència de la Diputació: 
 

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. 
-  Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament. 
-  Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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3. Sobre la competència orgànica: 
 

-  És la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, atès l’establert a l’epígraf 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 d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les relacions d’accions seleccionades i desestimades, que 
s’incorporen a continuació, en resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2013” (BOPB de 8 de març de 2013); 
i atorgar, pels imports màxims següents, les subvencions corresponents a les accions 
seleccionades de conformitat amb la proposta de l’òrgan col·legiat, l’acta de la reunió 
del qual s’acompanya. 
 

RELACIÓ D’ ACCIONS SELECCIONADES EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2013 

 

ACCIONS PROPOSADES PER A APROVACIÓ 
 

Entitat: Fundació Catalana de l'Esplai 
 

NIF: xxxxxxxxx 
 

- 6  A què juguem? Bolívia Catalunya Equador…  
 

L'activitat consisteix en un taller, que es complementa amb una exposició, sobre la 
realitat dels infants a Catalunya, Bolívia i Equador. A partir d'una sèrie de jocs de cada 
país, els infants coneixeran més aquestes realitats i podran reflexionar sobre els 
estereotips. Després de cada joc es buscaran les semblances i diferencies més 
significatives entre els jocs de cada país per tal de reforçar la idea de que tenim moltes 
coses en comú que ens uneixen. 
 

Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
744 € x 6 = 4.464 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 3.571,20 € 
Cost per l’Ens local (20%): 892,80 € 
 

Entitat:  As. Comsoc - Comunicació Social 
 

NIF: xxxxxxxxx 
 

 - 6 Tallers radiofònics per conèixer el món 
 
Tallers adreçats alumnes de cicle superior de primària, ESO i Batxillerat, on a partir del 
treball i la gravació radiofònica de diferents contes, es pretén donar a conèixer als 
joves altres realitats socials, la varietat cultural i les diferents realitats del món, en 
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especial les diferents realitats socials dels països en vies de desenvolupament, i 
apropar els joves a les tecnologies de la informació. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
950 € x 6 = 5.700 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 4.560 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.140 €         
   
Entitat:  Fundació Grup Tercer Món Mataró 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 6 Taller de cuina del Comerç Just amb Aroma de Ca fè 
 
El taller pretén apropar a la ciutadana a la varietat i qualitat dels productes de Comerç 
Just i les possibilitats que ofereix la cuina per incorporar-los a la vida quotidiana, així 
com la repercussió que té als països productors del Sud la compra responsable 
d'aquest productes. Es farà la demostració de cuina amb aquest ingredients i es 
finalitzarà amb la degustació dels plats cuinats, on s'inclourà el Cafè de Comerç Just. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
1.102 € x 6 = 6.612 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 5.289,60 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.322,4 € 
 
Entitat:  Xarxa de Consum Solidari 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 4 Turisme: Els seus impactes al sud 
 
Taller per sensibilitzar sobre els efectes negatius que té per les poblacions del Sud el 
desenvolupament turístic que no té en compte el medi ambient i els sectors econòmics 
pre-existents. S'utilitza el joc de simulació "un resort a Dubinda, una comunitat de 
pescadors" per donar conèixer els riscos i problemes que pot provocar. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
740 € x 4 = 2.960 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 2.368 € 
Cost per l’Ens local (20%): 592 € 
  
Entitat:  Fundació Catalana de l'Esplai 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 4 Els Drets dels/les joves a Iberoamèrica 
 
Taller que sorgeix a partir de l'experiència de treball a la Setmana Iberoamericana pels 
drets de la Joventut a Catalunya, per tal de promoure el reconeixement, defensa i 
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promoció dels Drets de la Joventut. En primer lloc, es presenta la proposta i es passa 
un vídeo sobre la Setmana Iberoamericana. En segon lloc, es treballa de forma grupal 
en l'elaboració d'un "vídeo-minut" col lectiu, a partir de l’aprofundiment sobre els drets 
dels i les joves, que es comparteix a la xarxa.  
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
766 € x 4 = 3.064 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 2.451,20 € 
Cost per l’Ens local (20%): 612,80 € 
 
Entitat:  Fundació Grup Tercer Món Mataró 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 7 Tastets Musicals de Cafè i Comerç Just 
 
Espectacle musical d'animació per a representar-se a l'aire lliure, amb danses i 
cançons que afavoreixen la complicitat i la participació dels assistents i transmeten les 
idees bàsiques del concepte de Comerç Just i Consum Responsable i que un altre 
món és possible. Es convida als assistents a intervenir i participar a les danses. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
1.592 € x 7 = 11.144 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 8.915,20 € 
Cost per l’Ens local (20%): 2.228,80 € 
  
Entitat:  Fundació Internacional Olof Palme 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
-  6 Construïm un món solidari 
 
Conjunt de quatre conferències- xerrades a triar, pensades per ajudar a comprendre la 
realitat dels països empobrits i treballar valors democràtics. D'aquesta manera, es 
potencia el compromís solidari aprofundint en la situació de la relació nord- sud, 
l'economia global, la distribució de la riquesa, els Drets Humans, la situació de la dona 
i la democràcia participativa. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
1.294,50 € x 6 = 7.767 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 6.213,60 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.553,40 € 
 
Entitat:  Fundació per la Pau  
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 50 Curs d'introducció a la pau i els conflictes ( online) 
 
Curs dirigit a tècnics municipals i entitats que té l'objectiu de promoure la Cultura de 
Pau, proporcionar continguts i facilitar eines de treball i sensibilització a favor de la 
Pau, als municipis de la demarcació de Barcelona 
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Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
180 € x  50 = 9.000 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 7.200 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.800 € 
 
Entitat:  Fundació Tus Ojos 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 6 Aula Tus Ojos: El Valor de les Dones 
 
A partir del visionat d'una pel·lícula, l'activitat proposa tallers de sensibilització adreçats 
a centres educatius amb l'objectiu de promoure actituds favorables en favor de la 
cooperació i la solidaritat internacional. Es vol crear un espai virtual per animar als 
joves a que crein espais que puguin afavorir el canvi. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
880 € x 6 = 5.280 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 4.224 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.056 € 
 
Entitat:  IGMAN- Acció Solidària 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 6 Àfrica Decideix, una mirada diferent al contine nt i a la cooperació 
 
Exposició que pretén difondre la realitat africana des d'una òptica compensada entre 
les dificultats i positivisme, i fomentar els valors de la solidaritat i el respecte a la 
diversitat. L'exposició s'acompanya d'una xerrada on es parlarà dels reptes de la 
cooperació catalana. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
1.386 € X 6 = 8.316 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 6.652,80 €  
Cost per l’Ens local (20%): 1.663,20 € 
 
Entitat:  As. Enginyeria Sense Fronteres 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 4 Vbenes: el preu de l'abundància 
 
Espectacle de carrer que pretén fer reflexionar al conjunt de la ciutadania sobre la 
necessitat d'adequar el nostre consum a les necessitats reals, visibilitzant al mateix 
temps els impactes d'un model d'extracció dels recursos naturals, profundament injust 
per a una majoria de la població del Sud. 
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Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
1.233,75 € x 4 = 4.935 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 3.948 €  
Cost per l’Ens local (20%): 987 € 
 
Entitat:  Metges del Món - Catalunya 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
-  6 Tallers Gener@ Noves Mirades 
 
Taller que pretén generar espais de reflexió i de pensament crític i constructiu sobre 
temes que ens afecten a tots i totes, com són el Gènere, els Drets Humans, la Pau... 
Per tal de mostrar que podem transformar-nos i transformar les nostres societats en 
espais més justos i equitatius. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
880,74 € x 6 = 5.284,44 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 4.227,55 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.056,89 € 
  
Entitat:  Servei Civil Internacional Catalunya 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
-  8 Jocs de rol i simulació per entendre el món 
 
Tallers dirigits a alumnes de segon cicle d'ESO on, mitjançant jocs de rol i simulació es 
treballaran conceptes com l'ordre econòmic internacional i el desenvolupament , per tal 
de conèixer la situació de dependència dels països empobrits, la dinàmica del comerç 
internacional, i la relació entre justícia social i Pau,  i entendre les desigualtats en el 
desenvolupament. El primer taller es titula "aliments o armes" i el segon "Just o 
injust?". 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
410 € x 8 = 3.280 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 2.624 € 
Cost per l’Ens local (20%): 656 € 
 
Entitat:  As. AVALUA - Anàlisi i Desenvolupament 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 5 Introducció al Codesenvolupament per a entitats  d'immigrants i entitats locals 
 
Tallers participatius que pretenen capacitar col·lectius d'immigrants perquè es 
converteixin en actors de la cooperació al desenvolupament tant en les seves 
comunitats d'origen com en els seus col·lectius residents al Nord. 
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Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
1.308 € x 5 = 6.540 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 5.232 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.308 € 
 
Entitat:  Assemblea de Cooperació per la Pau 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 8 A la recerca del Desenvolupament, jugant per co mprendre el món 
 
Taller en base al  joc d’estratègia "a la recerca del desenvolupament" on els 
participants assumeixen el rol de 6 països del món i es fan transaccions per 
aconseguir l'objectiu del desenvolupament.  Es vol contribuir a generar consciència 
crítica i fomentar la participació activa en de transformació social Nord- Sud. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
651 € x 8 = 5.208 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 4.166,40 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.041,60 € 
 
Entitat:  Fundació Privada Catalana Akwaba 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 3 Aproximació a la cultura africana a través dels  ritmes i la dansa 
 
Espectacle adreçat a infants i joves amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat i 
cultura africana. El taller es divideix en diferents parts : 1. Introducció a la cultura 
africana a través d'un Power Point; 2. Aproximació als ritmes africans, on coneixeran 
diferents instruments musicals utilitzats en diferents danses; 3. Aproximació a les 
danses africanes, on s'ensenyaran diferents moviments bàsics de les danses 
africanes; 4. Realització conjunta d'una dansa. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
335 € x 3 = 1.005 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 804 € 
Cost per l’Ens local (20%): 201 € 
 
Entitat:  Fundació Solidaritat UB 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 8 La Pau i la solidaritat a través del Còmic 
 
Taller que presenta el còmic com a mitjà d'expressió vàlid per tractar els temes de les 
situacions de desigualtat entre persones, col·lectius i països del món i com la pobresa 
especialment afecta als països menys desenvolupats. L'activitat va adreçada a joves 
que han de preparar historietes per obrir el debat i la reflexió. 
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Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
945 € x 8 = 7.560 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 6.048 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.512 € 
 
Entitat:  PEN Català 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 4 Veus silenciades, veus rescatades 
 
Exposició fotogràfica "Veus silenciades, veus rescatades" que mostra les violacions de 
la llibertat d'expressió al món a través de 15 casos d'escriptors perseguits. L'exposició 
s'acompanya d'una conferència- debat d''un escriptor acollit i la projecció d'un 
documental. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
1.200 € x 4 = 4.800 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 3.840 € 
Cost per l’Ens local (20%): 960 € 
  
Entitat:  Servei Civil Internacional Catalunya 
 
NIF: xxxxxxxxx 
- 18 Jocs de taula i simulació per entendre el món 
 
Taller de dues sessions dirigit a infants de cicle superior de primària on, mitjançant el 
joc de simulació i el joc de taula gegant, s'analitzaran alguns dels factors causants de 
la violació de Drets Humans en zones de conflicte armat. El primer joc es diu "un 
viatge no triat" i el segon es diu "La Irene i l'Ali". Es treballen els Drets dels Infants, 
s'introdueixen els conceptes de "conflicte" i de "resolució pacífica" i es fomenta el 
sentiment d'empatia envers els altres. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
390 € x 18 = 7.020 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 5.616 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.404 € 
  
Entitat:  Solidaritat Castelldefels Kasando 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 12 Mòbils Hight Tech Vides Low Cost 
 
Taller adreçat a joves per a què prenguin consciència de com l'explotació il·legal de 
recursos naturals per a la fabricació de mòbils, ordinadors, etc., afecta a altres països 
provocant situacions de conflicte i empobriment. A partir del visionat de fragments de 
la pel·lícula "Blood in the mobile" i un documental rodat a la RD Congo, es treballaran 
unes unitats didàctiques per abordar la problemàtica exposada. 
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Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
467 € x 12 = 5.604 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 4.483,20 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.120,80 € 
 
Entitat:  As. Comsoc- Comunicació Social 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 8 Diades dels Contes del Món 
 
Espectacle de música i contes que vol donar a conèixer, a través de la tradició oral, la 
varietat cultural i les diferents realitats del món, en especial les diferents realitats 
socials dels països en vies de desenvolupament humà. Els contes seran explicats per 
un artista conta-contes de l'Ass. AMAPEI o del Grup Ara va de bó. L'espectacle 
s'acompanya amb música en directe. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
900 € x 8 = 7.200 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 5.760 € 
Cost per l’Ens local (20%): 1.440 € 
 
Entitat:  Fundació Privada Utopia 
 
NIF: xxxxxxxxx 
 
- 5 Projecte - Acció!! 
 
El taller pretén formar actors (ciutadans/es) al municipi per tal que treballin per la 
Cooperació al desenvolupament en els països del Sud. 
 
Cost unitari per acció x nombre d’accions sol·licitades 
348,75 € x 5 = 1.743,75 € 
Cost per la Diputació (80% del sol·licitat): 1.395 € 
Cost per l’Ens local (20%): 348,75 € 
  

ACCIONS PROPOSADES PER A DESESTIMACIÓ 
 
Entitat: Fundació Privada Catalana Akwaba  
NIF: xxxxxxxxx 
Acció:  Mira a l'Àfrica: actuem per transformar les injustícies socials 
  
Entitat:  Fundació Privada UBUNTU 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció:  Reforçar participació i sensibilització en la gestió d'assumptes públics 
internacionals 
  
Entitat:  ACCEDE- As. Catalana per a la Cooperació, l'Esport, el Desenvolupament i 
l'Educació 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Un somriure a Etiòpia. La importància d'una ciutadania activa 
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Entitat:  As. Amics del Nepal 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Mirades de dones del Nepal 
  
Entitat: Fundació Privada INDERA 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Dones sàvies transitant d'allò local a allò global 
  
Entitat: Veterinaris Sense Fronteres 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Explica'm un món. Rondalles per parlar de les diferències Nord-Sud 
  
Entitat:  ANUE - Associació Nacions Unides Espanya 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Exposició Drets Humans i Canvi Climàtic 
  
Entitat:  As. + Responsables 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció:  Canvi de rumb: 9 condicions per a un món sense pobresa 
 
Entitat:  Associació CoeducAcció 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció:  El valor educatiu de les joguines. A què juguen nenes i nens aquí i allà? 
   
Entitat:  Grup Eirene 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Desarmem-nos! Creant Itineraris per la Pau 
 
Entitat:  Veterinaris Sense Fronteres 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció:  Cercant el sol: la sobirania alimentària explicada pels titelles 
  
Entitat: ACCEDE- As. Catalana per a la Cooperació, l'Esport, el Desenvolupament i 
l'Educació 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Esport pel desenvolupament. El dret a l'esport 
  
Entitat: Institut de Drets Humans de Catalunya 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Com integrar els Drets Humans en la cooperació al desenvolupament 
  
Entitat:  Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció:  Diaris il·lustrats de persones refugiades 
  
Entitat:  As. Planificació Familiar Catalunya i Balears 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Vídeo- fòrum Drets Sexuals i Drets Reproductius. Drets d'allà i d'aquí 
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Entitat: As. + Responsables 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Què em poso avui? La roba i els criteris de compra responsable 
  
Entitat:  As. IMAGO Barcelona 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Cinefòrum - taller de formació en els valors d'una bio-civilització 
  
Entitat:  Fundació Intervida 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: L'explotació laboral infantil 
  
Entitat: Servei Civil Internacional Catalunya 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Jocs d'estratègia per entendre el Món: Sudistan 
  
Entitat:  As. de Joves per la Igualtat i la Solidaritat 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Consumir preferentment… 
  
Entitat: As. de Joves per la Igualtat i la Solidaritat 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Gènere intercultural 
  
Entitat:  As. de Joves per la Igualtat i la Solidaritat 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Hemisferis 
  
Entitat:  As. de Joves per la Igualtat i la Solidaritat 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: De Senegal a Catalunya a través de la sexualitat 
  
Entitat:  Asociación Proyecto Mi Casa 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Activitats d'aproximació a la realitat dels infants bolivians 
  
Entitat:  Metges del Món – Catalunya 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: Exposició - Fòrum des de la Meva Mirada - 2013 
  
Entitat:  Asociación Ecuatoriana de Ecuavoley en Catalunya 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció:  Esport i integració social 
  
Entitat: Associació Intercultural Llatins per Catalunya 
NIF: xxxxxxxxx 
Acció: El Hip Hop com eina pel diagnòstic i la intervenció social amb joves 
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Segon.-  Disposar les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona 
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la 
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que 
s’atorguen és de noranta-nou mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb setanta-cinc 
cèntims (99.589,75), els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2013. 
 
Tal com s’estableix a la Base 11 de la convocatòria, la cofinanciació de la Diputació de 
Barcelona serà del 80% de l’import per acció sol·licitat, per les sol·licituds que 
compleixin amb els requisits següents: 
 

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

barems establerts a la Base 9. 
 
� Suficiència de crèdit:  
 
 Les sol·licituds que hagin obtingut un mínim de 70 punts s’ordenaran per 

ordre de puntuació de major a menor puntuació. Dins d’aquest ordre, 
obtindran, el 80% de l’import sol·licitat per acció fins a l’esgotament del crèdit 
de la convocatòria. 

 
 Una vegada s’esgoti el crèdit, no s’atorgaran més subvencions encara que 

restin sol·licituds amb més de 70 punts. 
 
En qualsevol cas, l’import total de la subvenció atorgada a cada entitat no superarà els 
quinze mil (15.000) €. Aquest import total es compondrà de l’import atorgat per acció 
(80% del sol·licitat) multiplicat pel nombre d’accions proposades. 
 
En cas que l’entitat beneficiària faci menys accions de les proposades, la Diputació de 
Barcelona pagarà l’import atorgat per acció, pel nombre total d’accions efectuades, de 
conformitat amb l’establert a la Base 18. 
 
A més, segons indica el punt 18 de les bases, es faran dos pagaments: el primer es 
correspondrà amb el 50% de l’import de la subvenció i es tramitarà en el mes d’abril 
del 2013, sempre que l’entitat beneficiària presenti els compromisos d’ajuntaments i 
consells comarcals per, al menys, 1/4 part de les activitats subvencionades; i el 
pagament del 50% restant es tramitarà previ lliurament del compte justificatiu 
simplificat, que s’haurà de presentar abans del 28 de febrer de 2014.  
 
En cas que les entitats beneficiàries no portin a terme l’execució de la totalitat 
d’accions proposades a la sol·licitud, l’import total de la subvenció atorgada s’ajustarà 
en funció del nombre d’accions efectivament realitzades, sobre la base de l’import 
subvencionat per acció. 
 
Tercer.- Alliberar el saldo sobrant per import de quatre-cents deu euros amb vint-i-cinc 
cèntims (410,25) €, respecte de l’autorització de despesa de cent mil (100.000) € 
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realitzada com a conseqüència de l’aprovació de les bases reguladores i la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
a entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, dins de ”l’Oferta d’accions de 
sensibilització 2013” (AJG 46/13), que finalment no s’han atorgat. 
 
Quart.-  Publicar la relació de les subvencions concedides al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
Cinquè.- Notificar els acords precedents als interessats. 
 
22.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació  d’accions seleccionades i de 
les desestimades, així com de les aportacions econò miques corresponents a les 
aprovades, en resolució de les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions 
en règim de concurrència competitiva a entitats del s municipis de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la coope ració al desenvolupament 
(2013).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 28 de febrer de 2013, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament 
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2013). 
 
En concret, es van preveure quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions 
per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004673); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
de la convocatòria: 201320135120004693); la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 201320135120004713), i la quarta relativa a una subvenció per a 
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004733). 
 
El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries 201320135120004673, 
201320135120004693 i 201320135120004733 es va exhaurir el dia 22 d’abril de 2013 
i, per a la convocatòria 201320135120004713, el dia 8 d’abril de 2013. 
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Segons l’establert a la Base 6 de les Bases Generals comunes a les quatre 
Convocatòries –en endavant Bases Generals–, en data 15 de maig de 2013 es van 
reunir els membres de l’òrgan col·legiat per tal de consensuar una proposta de 
concessió de les subvencions corresponents a dues de les convocatòries esmentades 
(201320135120004713 i 201320135120004733). Aquesta proposta es recull a l’acta 
de la reunió de l’òrgan col·legiat, que s’acompanya, i que s’eleva a aprovació 
mitjançant el present acte. 
 
En concret, la proposta acordada per l’òrgan col·legiat, en relació a la convocatòria 
201320135120004713, contempla la valoració de 30 sol·licituds, de les quals 8 es 
proposen per a selecció i 22 per a desestimació. També es deixa constància que una 
sol·licitud ha estat presentada fora de termini i una altra va ser retirada per l’entitat, 
amb anterioritat a la celebració de la sessió de l’òrgan col·legiat, atès l’incompliment 
del criteri de compatibilitat previst a la Base 19 de les Bases Generals. D’altra banda, 
respecte de la convocatòria 201320135120004733 es van presentar un total de 9 
sol·licituds, de les quals només una es proposa per a selecció. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
1. Sobre la convocatòria: 

 
- Bases Reguladores generals i específiques de les Convocatòries per a 

l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats 
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2013). 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 

13, annex 1, de 15.01.2009). 
 

2. Sobre la competència de la Diputació: 
 
-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. 
-  Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament. 
-  Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

3. Sobre la competència orgànica: 
 
- És la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 

presents acords, atès l’establert a l’epígraf 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. 
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En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, i declarar fora de 
termini l’acció presentada extemporàniament, en resolució de les 2 convocatòries 
201320135120004713 i 201320135120004733 per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013); i 
atorgar les subvencions corresponents a les accions seleccionades, segons la 
proposta de l’òrgan col·legiat, l’acta de la reunió del qual, de data 15 de maig de 2013, 
s’acompanya. 
 

 “1.- SUBVENCIONS ATORGADES 
 
Convocatòria 201320135120004713 de subvencions per a donar suport a accions 
de sensibilització i educació per al desenvolupament: 

 
Entitat  Acció  Concessió  

SETEM Catalunya Sí que hi ha alternatives: El Comerç Just i 
l'Economia Solidària 8.000 € 

Fundació Privada Catalana 
Akwaba 

Mira l'Àfrica! Actuem per transformar les 
injustícies socials 8.000 € 

Medicus Mundi Catalunya  Medicaments que no curen: campanya a favor de 
l'accés als medicaments i el seu ús racional 9.275,88 € 

Veterinaris sense Fronteres  Consum Global = Impacte Global 8.994,72 € 
Justícia i Pau  Campanyes per la Pau i el desarmament 11.480 € 
Metges del Món  Canviant la nostra mirada transformem el món 9.610,14 € 

Xarxa de Consum Solidari 
El turisme com a àmbit d'incidència en el consum 
responsable:accions encarades als espais 
municipals  

8.534,52 € 

Fundació Privada Quepo Contra la Pobresa…EPD 11.104,74 € 
 

Convocatòria 201320135120004733 de subvencions per a donar suport a una acció 
territorial de sensibilització i educació per al desenvolupament: 

 

 
2.-  SOL·LICITUDS DESESTIMADES  
 
Convocatòria 201320135120004713 de subvencions per a donar suport a accions 
de sensibilització i educació per al desenvolupament: 

 

Entitat  Acció  Import 
sol·licitat  

Plataforma unitària contra les 
violències de gènere 

La cultura de la pau, com element primordial per 
la constitució d'una vida lliure de violències 8.000 € 

Pau Sempre Mirada Palestina: Educació per l'adquisició de 
competències personals per la Pau 8.050 € 

Associació Projecte FIARE 
Catalunya 

Els grups locals, motor de la banca ètica i 
ciutadana 8.023,50 € 

Entitat  Acció  Concessió  
SmileMundo Smile Urbo - El joc del poble 25.000 € 
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Entitat  Acció  Import 
sol·licitat  

Fundació Josep  
Comaposada  

La primavera àrab vista per les dones 
sindicalistes de Tunísia, Líbia i Egipte 6.966,18 € 

Fundació Kreanta Experiència Medellín: promovent els valors de la 
cooperació bidireccional 14.858,90 € 

Fundació Privada ACSAR Millora de les capacitats en matèria de protecció 
internacional 8.015,00 € 

Institut de Drets Humans de 
Catalunya Ciutats defensores dels Drets Humans 14.797,06 € 

VOLS-Voluntariat Solidari  L'Espiral Solidària: el nostre model de consum i 
els efectes sobre els països en desenvolupament  11.100 € 

FEDELATINA  -  Federación de 
Entidades Latinoamericanas de 
Catalunya. 

Economia solidària i Codesenvolupament. 
L'alternativa per a la construcció d'una societat 
solidària 

8.200 € 

Associació per la Pau i els Drets 
Humans - Taula Colòmbia 

Seminari de Valoració del Procés de Pau a 
Colòmbia 8.000 € 

Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat 

Xarxa de Municipis Acollidors i Solidaris amb les 
Persones Refugiades 11.000 € 

Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears 
(APFCIB)  

Espai de capacitació de representants polítics, 
agents municipals i societat civil per a la 
consecució dels principis de la CIPD d'El Caire i 
dels ODM 

12.000 € 

Observatori de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals - DESC  

Millora del II curs on-line: Drets socials, culturals i 
ambientals i relacions N/S per a la tercera edició 

8.075 € 

Fundació Privada Indera 
Noves tecnologies, noves violències. Atenció, 
prevenció i detecció de les violències contra les 
dones en les TIC 

15.000 € 

Fundació Hazloposible 
Foment de la participació de la ciutadania de 
Barcelona en activitats de Cooperació 
Internacional 

10.645 € 

Centre d'Estudis Africans i 
Interculturals Els reptes del treball amb l'Àfrica Negra 8.885 € 

Associació Eines de Pau  Per un món sense bombes de dispersió i mines 
antipersona  11.382,32 € 

Fundació Catalana de l'Esplai  
L'Esplai Sense Fronteres: l'Educació per al 
Desenvolupament als centres d'esplai, una visió 
crítica del consum en clau nord-sud  

6.075 € 

Associació Amputats Sant Jordi  Educació en valors: solidaritat i cooperació 10.401 € 
Fundació FAPCI  Universitat Cultural en el Nou Mil·lenni 2013 15.000 € 

Associació CineBaix VII Mostra de cinema sobre el Món Àrab, 
Mediterrani i del Pròxim Orient  6.650 € 

Fundació Babel Punt de Trobada Pla de formació, comunicació i acció del 
voluntariat de proximitat 8.074 € 

 
Convocatòria 201320135120004733 de subvencions per a donar suport a una acció 
territorial de sensibilització i educació per al desenvolupament: 

 

Entitat  Acció  Import 
sol·licitat  

Metges del Món 
Diagnòstics participatius per la millora del treball 
en educació al desenvolupament i sensibilització 
a nivell municipal 

25.000 € 

Associació Catalana d'Enginyeria 
Sense Fronteres  L'aigua: un repte global 25.000 € 
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Fundació Solidaritat UB 

Xarxa per a la inclusió de la cooperació 
internacional descentralitzada en la programació 
educativa dels centres de secundària del 
municipi 

25.000 € 

Associació Avalua, Anàlisi i 
Desenvolupament 

El codesenvolupament eina de cohesió social al 
sud i al nord 

25.000 € 

Comitè Català per als Refugiats, 
Catalunya amb ACNUR 

Escoltem els refugiats. Vivències i experiències 
en primera persona 22.345,30 € 

Associació de Cooperació 
GarrafCoopera Justa Trama "A roupa que veste a consciencia" 7.795,84 € 

Cooperativa promotora de 
mitjans audiovisuals, SCCL,  
Drac Màgic 

Països en desenvolupament: imatges per 
conèixer, pensar i comprendre 

25.000 € 

Sabadell acull infants sahrauís Mines antipersona al Sàhara 3.093 € 
 

3.- FORA DE TERMINI  
 
Convocatòria 201320135120004713 de subvencions per a donar suport a accions 
de sensibilització i educació per al desenvolupament: 

 
Entitat  Acció  
Acció Solidària amb el Sàhara “SahARA Lliure!” 

 
Segon.-  Disposar, en relació a la convocatòria 201320135120004713, les aportacions 
econòmiques que la Diputació de Barcelona efectuarà en cadascuna de les 
subvencions atorgades, pels imports indicats a la relació d’accions estimades de 
l’acord anterior. L’import total de les subvencions que s’atorguen és de setanta-cinc mil 
(75.000) €, els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-
143A0-48903 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent 
a l’exercici 2013.  
 
Disposar també, respecte de la convocatòria 201320135120004733, l’import total de la 
subvenció que s’atorga, vint-i-cinc mil (25.000) €, que seran satisfets de conformitat 
amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i declarar-ne la plurianualitat, tot 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 

� 15.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-48903 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2013 de la corporació;  

 
� 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-489 del 

pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la corporació. 
 
El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la 
Base 13 de les Bases Generals i les despeses generades per les activitats 
subvencionades es justificaran en el termini i forma establertes en la Base 14 de les 
Bases Generals (AJG 47/13). 
 
Tercer.-  Publicar la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
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Quart.-  Notificar els presents acords als interessats. 
 
23.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni M arc per contribuir als 
objectius de la Unió Europea en l’àmbit de la Comun icació (Europe Direct 2013-
2017).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
ANTECEDENTS I EMPARAMENT JURÍDIC:  
 
Sobre la base de la Decisió C(2012) 4158, de 21 de juny de 2012, de la Comissió 
Europea, relativa a l’adopció del programa de treball anual en l’àmbit de la 
comunicació per al 2013, en el que es fa referència a la concessió de subvencions per 
finançar les estructures d’acolliment dels centres d’informació EUROPE DIRECT a la 
Unió Europea durant el període 2013-2017, la representació a Espanya de la Comissió 
Europea va obrir la convocatòria de propostes “COMM/MAD/ED/2013-2017 – Selecció 
d’estructures d’acolliment per als centres d’informació de la Xarxa EUROPE DIRECT  
2013-2017”. El termini per a la presentació de propostes va finalitzar el passat 10 de 
setembre de 2012.  
 
La Diputació de Barcelona va presentar una proposta d’estructura d’acolliment per al 
centre d’informació de la Xarxa EUROPE DIRECT a la província de Barcelona           
(D 7606/12), amb la col·laboració dels següents socis: Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal del Bages, Consell 
Comarcal del Garraf, Consell Comarcal del Maresme, Casal d’Europa del Berguedà, 
Universitat de Vic, Consell Català del Moviment Europeu, Ajuntament de Barcelona i 
Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Comissió Europea va comunicar la selecció de la proposta presentada per la 
Diputació de Barcelona mitjançant dues cartes rebudes en data 21 de desembre de 
2012 i 5 de febrer de 2013 (Ref. ES 129),  
 
L’estructura proposada per la Diputació de Barcelona per a l’anualitat 2013 té un cost 
total de cent vint-i-un mil nou-cents setanta-dos (121.972) €, dels quals noranta-sis mil 
nou-cents setanta-dos (96.972) € seran finançats per la Diputació de Barcelona i un 
total de vint-i-cinc mil (25.000) € per la Comissió Europea. Un 74% de la contribució de 
la Diputació de Barcelona correspon a la dedicació del personal de la Direcció de 
Relacions Internacionals a aquest projecte. 
 
Amb caràcter previ a la signatura del conveni de col·laboració específic que regularà la 
subvenció per a l’any 2013, la Comissió Europea proposa la signatura d’un conveni 
marc regulador de les obligacions de la Diputació de Barcelona per contribuir als 
objectius de la Unió Europea en l’àmbit de la Comunicació, el qual va acompanyat de 
tres annexos: Pla d’acció 2013, Condicions Generals i Model de conveni específic de 
subvenció. 
 
En conseqüència, vistos els antecedents anteriors, l’Oficina de Cooperació Europea 
proposa aprovar l’esmentat conveni marc, el qual s’identificarà amb el codi 
COM/MAD/ED/2013-2017 ES 129. 
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Atès que la competència per aprovar convenis marc, correspon a la Junta de Govern, 
segons l’epígraf 3.4.i.1 de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB, de data 19 de febrer de 2013; 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar el conveni marc COM/MAD/ED/2013-2017 ES 129 entre la Comissió 
Europea i la Diputació de Barcelona per contribuir als objectius de la Unió Europea en 
l’àmbit de la Comunicació, així com els seus annexos: Pla d’acció 2013, Condicions 
Generals i Model de conveni específic de subvenció, que s’adjunten en annex. 
 
Segon.- Autoritzar la signatura de les dues còpies del conveni marc 
COM/MAD/ED/2013-2017 ES 129 entre la Diputació de Barcelona i la Comissió 
Europea, així com la formalització de qualsevol altra documentació necessària. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Comissió Europea als efectes del conveni 
marc que s’aprova en aquest acte. 
 
Oficina de Difusió Artística 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar les Bases regulad ores i convocatòria de 
subvencions a les programacions estables de caràcte r professional de musica i 
arts escèniques en el marc del Protocol d'adhesió a l circuit de la Xarxa d'Espais 
Escènics Municipals per al segon semestre de 2013.-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dóna 
suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, 
mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració. 
Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les estratègies de 
programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot fomentant el 
treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un. 
 
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de 
l’Oficina de Difusió Artística (ODA) són: promoure l’activitat escènica i musical 
municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat; millorar i reforçar la gestió 
municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les 
organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i recursos per estructurar una oferta 
estable de difusió de les arts escèniques i musicals als municipis, amb respecte per 
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l’autonomia d’aquest; vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin 
circular espectacles i concerts en les millors condicions per als municipis; promoure la 
diversitat de la creació artística en els seus diferents formats, llenguatges i l’esperit 
crític; i impulsar estratègies de foment de nous públics. 
 
Un dels principals serveis del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals són les 
ajudes econòmiques a les programacions estables i a les gires de promoció, tal i com 
queda regulat als apartats 8.1 i 8.2 del Protocol d’adhesió al Circuit, aprovat per acord 
de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2012. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de 
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Presidència es volen fomentar 
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i  difusió de 
l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professional i de qualitat.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de         
tres-cents vuitanta mil (380.000) € amb càrrec a les aplicacions             
pressupostàries G/40103/335A0/46203, G/40103/335A0/46700, G/40103/335A0/46800 
i G/40103/335A0/46903,  del pressupost de l’exercici 2013. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 



 

49/163 

124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist l'apartat 3.3.b) i 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores de subvencions per al segon semestre de 
2013 en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals, organitzat per l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província, el text íntegre de les quals és 
el següent: 
 

“ Bases Reguladores i convocatòria per a la concessió  de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’atorgament de subv encions per al segon semestre 
de 2013 del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics M unicipals. 
 
Codi convocatòria 201320135120005143 
 
Article 1.  Objecte 
 
L’objecte de les presents Bases Reguladores és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions descrites a 
l’apartat 8.1 i 8.2 del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals 
de l’Àrea de Presidència aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 31 de maig de 2012. 
 
L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar activitats que tinguin 
com a objectiu la promoció i la difusió de la programació escènica i musical municipal amb 
criteris de professionalitat i de qualitat durant el segon semestre de l’any 2013. 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria les actuacions d’espectacles d’arts 
escèniques i concerts professionals inclosos dins la programació estable d’iniciativa municipal, 
als quals es faci pagar un preu d’entrada, amb l’excepció de les propostes artístiques que 
s’hagin concebut per fer-se al carrer, que podran ser gratuïtes. La programació ha d’estar 
organitzada i finançada de forma directa o indirecta per l’ajuntament, i s’ha de realitzar en 
espais escènics de titularitat municipal o privats amb els quals l’ajuntament hagi establert algun 
acord formal de col·laboració. 
 
Queden excloses de suport: 

 
1. Les actuacions dins la festa major dels municipis de més de 5.000 habitants, a excepció 

de les propostes artístiques considerades “arts de carrer”. 
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2. Les propostes artístiques i actuacions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o 
indirectes d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Les activitats escèniques i musicals que formen part d’altres circuits o xarxes existents. 
 
4. L’exhibició de produccions d’àmbit local vinculades a convenis generals de suport i 

finançament de l’entitat i de les seves produccions. 
 

Article 2.  Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases Reguladores, s’hauran de 
destinar a finançar activitats desenvolupades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2013.  
 
Article 3.  Requisits dels beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens que hagin sol·licitat la seva adhesió 
al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals en el moment de finalitzar el 
període de presentació de sol·licituds de subvencions i sempre que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. Tanmateix, l’adhesió al Protocol haurà d’haver estat 
acceptada/constatada per la Diputació abans de la resolució d’atorgament de subvencions. 
 
Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les 
programacions estables municipals d’acord amb els principis i les modalitats de gestió 
recollides a la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis. Caldrà acreditar documentalment aquesta externalització.  
 
Article 4.  Contingut de les sol·licituds i documen tació a aportar 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació d’un model 
normalitzat disponible al web http://www.diba.cat/web/oda/descarregues i que haurà 
d’incorporar o adjuntar la següent informació: 
 
Sol·licitud de subvenció: 

 
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que 

ho fa. 
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que es sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud. 
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per què aquesta pugui consultar directament a 
la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 

 
a) Memòria justificativa de la programació semestral. 
b) Fitxa descriptiva que reculli les dades exportades de l’aplicació MDA (Difusió Artística 

Municipal) referent a les funcions sol·licitades. 
c) Còpia del contracte de les actuacions a taquilla o amb fórmula mixta, si és el cas. 
d) Còpia del document administratiu (convenis, contractes i/o altres acords formals) que 

acrediti l’externalització d’una part o de la totalitat de la programació per a la qual se 
sol·licita suport, si s’escau. 
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La sol·licitud recollirà una declaració responsable pel que fa a:  
 

a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions. 

b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 
condicions de la subvenció. 

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del Protocol 
general del Pla de Concertació de la XBMQ 2008-2011 o del Protocol general de Xarxes 
de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes actuacions presentades a la 
present convocatòria. 

e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria l’obtenció d’altres 
subvencions per a la mateixa activitat. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per l’alcalde o secretari de l’ens local sol·licitant i serà 
original o còpia degudament autenticada. 
 
En el cas d’altres ens instrumentals adherits al Circuit la documentació haurà d’anar signada 
pel representant legal de l’entitat adherida.   
 
Article 5.  Termini, forma i lloc de presentació de  les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la 
data de la publicació de la present convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran 
presentar mitjançant la presentació d’instància normalitzada, adreçada a l’Excm. Sr 
President de la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials de la Diputació 
de Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot d’acord amb 
el que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La sol·licitud haurà 
d’anar correctament signada per part del representant legal de l’entitat. 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins de termini s’anunciarà el mateix dia del 
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm. 934022819 de l’Oficina de Difusió 
Artística o per correu electrònic a circuit@diba.cat 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com els models de tots els documents exigits, podrà 
trobar-se a la pàgina web de l’Oficina de Difusió Artística 
(http://www.diba.cat/web/oda/descarregues) 
 
Cada ens partícip podrà presentar un màxim d’un projecte que reculli diferents activitats en 
diferents espais escènics realitzades durant el semestre al municipi. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de cinc dies hàbils a partir del dia següent a la 
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notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
Article 6.  Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores 
serà el de concurrència competitiva. 
 
Article 7. Criteris objectius de valoració de les p rogramacions i atorgament de les 
subvencions 
 
7.1. Valoració de les programacions semestrals 
 
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en 
compte les puntuacions màximes següents: 

 
Volum de programació semestral (tenint en compte els habitants del municipi i 
en relació a la programació de la temporada 2012-2013). 

15 punts 

Grau de sostenibilitat de les propostes programades (en funció d’un equilibri 
entre costos i preus públics dels aforaments dels espais escènics). 

15 punts 

Presència d’una diversitat de gèneres (teatre, música, dansa i circ) en la 
programació semestral (en relació a la programació de la temporada anual). 

10 punts 

Presència de propostes adreçades a públics específics (familiar, joves, gent 
gran, nouvinguts, discapacitats, etc.) i d’activitats de promoció i captació de 
públics. 

10 punts 

 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 

 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació en la valoració 
igual o superior a 20 punts. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. Seran 

considerades sol·licituds desestimades aquelles que tinguin una puntuació en la 
valoració igual o inferior a 19 punts. 

 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 

7.2. Atorgament de les subvencions a les actuacions  de les programacions 
semestrals 
 
El suport per a cadascuna de les actuacions que conformen la programació estable del 
semestre, que no formen part de l’oferta de gires, les quals es tracten de forma diferenciada 
(veure article 8), consistirà en: 

 
1. Per aquelles actuacions que tenen un cost de caixet o en el cas de fórmules mixtes 

(consistents en l’aplicació d’un fix més un percentatge de taquillatge) el suport consistirà 
en un percentatge del cost del caixet (els criteris i els barems de suport queden 
establerts en els  punts 7.2.1 i 7.2.2 ). 

 
2. Per aquelles actuacions que van a taquillatge el suport consistirà en un import fix (els 

criteris i els barems de suport queden establerts en el punt 7.2.3). 
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7.2.1 Atorgament de les subvencions a les actuacion s a caixet 
 
El barem de suport a les actuacions que tenen un cost a caixet estarà determinat pels 
següents criteris: 

 
• El nombre d’habitants del municipi . La Diputació de Barcelona considera que els 

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

 
• El format dels espectacles i concerts . Els espectacles i concerts en els quals 

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

 
En funció d’aquests criteris es determinen com a suports màxims els següents percentatges 
sobre el caixet: 

 
Per a municipis fins a 5.000 habitants:  

 
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 40 % del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  30 % del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 

 
Per a municipis entre 5.001 i 25.000 habitants:  

 
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 35 % del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  25 % del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 

 
Per a municipis entre 25.001 i 50.000 habitants:  

 
- per caixets inferiors a 2.200 €+ IVA:  30 % del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  25 % del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 15 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 

 
Per a municipis de més de 50.001 habitants:  

 
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA:  25% del cost del caixet 
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA:  20% del cost del caixet 
- per caixets superiors a  5.001 € + IVA: 10 % del cost del caixet (amb un màxim de 1.500€). 

 
Atenent la disponibilitat pressupostària i de manera lineal es podran disminuir els 
percentatges de suport sobre el caixet per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en les Bases 
Reguladores, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge 
màxim de suport a aquells que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en 
aquells que tinguin una menor puntuació. 
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En segones i posteriors funcions, d’un mateix espectacle en un mateix espai escènic, 
s’aplicarà el percentatge de suport que correspon al caixet de la primera funció, sempre i 
quan les funcions posteriors tinguin una reducció del caixet com a mínim del 25% en dies 
consecutius i del 50% si la funció és el mateix dia. Si no es compleixen aquestes condicions 
es podrà disminuir o anul·lar el percentatge de suport a les segones i posteriors funcions. 
 
Per a aquesta convocatòria, els espectacles i concerts professionals relacionats amb la 
commemoració oficial de “l’Any Espriu 1913-2013"  podran tenir un suplement del 5 % sobre 
els suports màxims determinats al punt 7.2.1 de les presents Bases Reguladores. La 
determinació d’aquells espectacles i concerts professionals que tenen un contingut 
clarament relacionat amb l’any Espriu, s’efectuarà per l’òrgan instructor en el moment de la 
valoració de les subvencions. A tal efecte, a l’Annex 1 es publica una llista orientativa dels 
espectacles que ja han estat considerats que tenen aquest contingut, i que per tant,  podran 
rebre aquest suport suplementari. Aquesta llista podrà ser ampliada en el moment de 
publicació de la present convocatòria i es publicarà al web www.diba.cat/oda. 
 
7.2.2 Atorgament de les subvencions a les actuacion s regides per fórmules mixtes  
 
Per aquelles actuacions que es regeixen per fórmules mixtes (consistents en l’aplicació d’un 
fix més un percentatge de taquillatge) s’aplicarà el percentatge de suport descrit en el punt 
7.2.1 a l’import fix del caixet pactat amb la companyia i recollit en el contracte, i no es 
donarà suport a la part variable que depèn del taquillatge. 
 
En aquest tipus de contractació només es donarà suport a la primera funció d’un mateix 
espectacle en un mateix espai escènic. 
 
7.2.3 Atorgament de les subvencions a les actuacion s a taquillatge  
 
El barem de suport a les actuacions que van a taquillatge, és a dir, que no tenen cost de 
caixet (però que igualment comporten un cost per l’espai escènic), i que compleixin amb 
l’article 1 de les presents Bases Reguladores, estarà determinat pel nombre d’habitants del 
municipi. La Diputació de Barcelona considera que els ajuntaments amb menor població 
tenen major dificultat perquè els promotors i distribuïdors d'espectacles s'arrisquin a oferir 
una actuació a taquillatge en els seus espais escènics. Per la qual cosa l'import de suport 
serà superior en els municipis més petits en relació als més poblats. 
 
En funció d’aquest criteri es determinen els imports màxims següents: 

 
Per a espais escènics de municipis fins a 25.000 habitants: 800 €. 
 
Per a espais escènics de municipis entre 25.001 i 50.000 habitants: 700 €. 
 
Per a espais escènics de municipis de més de 50.000 habitants: 600 €. 

 
En les actuacions a taquillatge només es donarà suport a la primera funció d’un mateix 
espectacle en un mateix espai escènic. 
 
Una vegada valorats els projectes, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà 
aplicable l’import màxim de suport a aquells que obtinguin les puntuacions més elevades i 
es disminuirà en aquells que tinguin una menor puntuació. Igualment l’import màxim a les 
actuacions de taquillatge podrà ser disminuït en funció de: 
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• el format dels espectacles i concerts, quan el preu dels espectacles sigui igual o inferior 
a 5.000 € (quan es contracten a caixet) o quan tinguin un nombre d’intèrprets igual o 
inferior a 4.  

• les condicions contractuals, quan s’hagi establert un percentatge de repartiment de 
taquilla que suposi algun ingrés per l’espai escènic per cobrir part de les despeses 
derivades de l’actuació. 

 
Article 8.  Gires de promoció 
 
8.1. Definició  
 
Tal i com estableix el punt 8.2 del Protocol del Circuit 2012-2014 (aprovat per Junta de 
Govern de la Diputació de data 31 de maig de 2012), dins la convocatòria de subvencions 
es difondrà un llistat de gires que ofereix espectacles i concerts seleccionats segons criteris 
de professionalitat, qualitat i interès per a les programacions dels espais escènics 
municipals. 
 
8.2. Criteris objectius per seleccionar els especta cles en gira 
 
Els criteris objectius per seleccionar els espectacles en gira estan fixats al punt 8.2 del 
Protocol del Circuit 2012-2014. 
 
En el procés d’elaboració de l’oferta de gires han participat programadors integrats en les 
comissions artístiques, i el contingut s’ha decidit a partir dels vots favorables dels 
representants dels ens partícips del Circuit que han participat a la Comissió Escena 
realitzada el dia 16 d’abril de 2013 al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca (tant 
les comissions artístiques com la Comissió Escena estan regulades a l’article 7 del Protocol 
del Circuit). 
 
Els espectacles integrats en el llistat de gires han tingut un mínim de vots en funció del 
gènere: 

 

− Teatre: mínim de 5 vots 
− Música: mínim de 4 vots 
− Dansa: mínim de 3 vots 
− Circ i teatre de carrer: mínim de 3 vots 

 
 8.3. Criteris per a fixar el suport econòmic als e spectacles inclosos a l’oferta de gires.   
 
Com a criteri general, el percentatge de suport serà superior al que s'atorga a la 
programació estable del Circuit (definits a l’article 7) i únic per tots els beneficiaris, sense 
tenir en compte el seu volum de població.  
 
Els criteris per a fixar el percentatge de suport dels espectacles inclosos a l’oferta de gires 
de promoció han estat els següents: 

 
- Preu de caixet. S’ha donat un major percentatge de suport als formats i propostes de 

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

 
- Previsió pressupostària en funció del número d’interessos municipals expressats a la 

Comissió Escena.  
 
- Disposició dels productors/distribuïdors a ajustar el preu de caixet en funció d’un nombre 

mínim de funcions dins un període. 
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En segones i posteriors funcions, d’un mateix espectacle en un mateix espai escènic, 
s’aplicarà el percentatge de suport que correspon al caixet de la primera funció, sempre i 
quan les funcions posteriors tinguin una reducció del caixet com a mínim del 20% en dies 
consecutius i del 40% si la funció és el mateix dia. Si no es compleixen aquestes condicions 
es podrà disminuir o anul·lar el percentatge de suport a les segones i posteriors funcions. 
 
La llista dels espectacles en gira, amb els percentatges de suport, s’adjunta com a Annex 2 
a la present convocatòria. Igualment, l’Oficina de Difusió Artística publicarà l’oferta de gires 
amb els percentatges de suport a l’adreça web: www.diba.cat/oda.  
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i fet el recompte de les peticions 
dels espectacles en gira, es confirmarà el percentatge de suport fixat a la convocatòria 
sempre i quan es compleixin els següents mínims: 

 
� Teatre: 5 peticions 
� Música: 4 peticions 
� Dansa: 3 peticions no consecutives dins semestre o 2 funcions consecutives el 

mateix cap de setmana. 
� Circ i teatre de carrer: 3 peticions no consecutives dins semestre o 2 funcions 

consecutives el mateix cap de setmana. 
 

Per a espectacles que formaven part de l’oferta de gires de la convocatòria del primer 
semestre de 2013 i s’ofereix la continuïtat en la present convocatòria, els mínims per 
confirmar el percentatge de suport fixat seran: Teatre: 3 peticions; Circ i teatre de carrer: 2 
peticions. 
 
Si, una vegada finalitzat el termini de sol·licituds,  no s’arriba al mínim de peticions no es 
garanteix l’aplicació del percentatge establert a la convocatòria i es considerarà com un 
espectacle dins la programació estable del Circuit i s’aplicarà el percentatge que 
correspongui descrit en el punt 7.2.1 de les presents Bases Reguladores. 
 
El preu de caixet dels espectacles en gira pot variar en funció del nombre total d’actuacions 
realitzades al Circuit durant el segon semestre i per aquest motiu s’estableix un preu mínim i 
un preu màxim per alguns dels espectacles en gira. 
 
Aquests criteris s’aplicaran atenent sempre a la disponibilitat pressupostària. 
 
Article 9.  Quantia total màxima de les subvencions  a atorgar i consignació 
pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà el segon semestre de l’any 2013 per a la concessió 
de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de tres-cents vuitanta mil 
(380.000) € i aniran a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries, tot considerant el 
repartiment entre aplicacions pressupostàries com a aproximat: 

 
• G/40103/335A0/46203  Import: Dos-cents noranta-cinc mil tres-cents (295.300) € 
• G/40103/335A0/46903 Import: Vuitanta-un mil set-cents (81.700) € 
• G/40103/335A0/46700 Import: Mil cinc-cents (1.500) € 
• G/40103/335A0/46800 Import: Mil cinc-cents (1.500) € 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import màxim de les subvencions concedides no podrà superar el 50 % de l’import del 
pressupost de la programació presentada. 
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S’estableix com a mínim que el 80% de la subvenció concedida per ens local es destinarà a 
les funcions a caixet. 

 
S’estableix un import màxim de 35.000 € semestral per a tota la programació per municipi 
que podrà disminuir en funció de la disponibilitat pressupostària 
 
Article 10.  Òrgans competents   
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents Bases Reguladores serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de 
Presidència. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
− Per la Diputada adjunta de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable. 
− Per la Coordinadora en matèria de Cultura. 
− Per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística. 
− Per la Cap de la Secció Tècnica de l’Oficina de Difusió Artística. 
− Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Presidència. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
Article 11. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
Article 12.   Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de format tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
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Article 13.    Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

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

 
2) Els/les beneficiaris/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social. 
 

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

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

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

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

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

 
6) Tots els espectacles pels quals es sol·licita subvenció, a excepció dels concebuts per a 

fer-se al carrer, han de ser de pagament i s’haurà de comunicar el preu o preus de les 
entrades a la Diputació de Barcelona. 

 
7) Comunicar en els 20 dies posteriors a la celebració de l’activitat, a través de l’aplicació de 

gestió MDA, les dades estadístiques que s’inclouen al full de taquilla de la funció o 
concert i la valoració del seu desenvolupament.  

 
8) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol 

canvi en la programació o calendari presentat s’ha de comunicar per escrit a l’Oficina de 
Difusió Artística i aquesta valorarà la idoneïtat del canvi i la seva acceptació. 

 

− El canvi de data de l’activitat escènica fora del període del semestre objecte de la 
convocatòria invalidarà l’import aprovat i haurà de tornar-se a presentar a la següent 
convocatòria.  

 

− El canvi d’un dels espectacles, objecte de suport, per un altre d’un import més elevat, 
podrà ser acceptat però, en tot cas, l’Oficina de Difusió Artística no incrementarà el 
seu import de suport. 

 

− El canvi d’un dels espectacles, objecte de suport, per un altre d’un import inferior 
podrà ser acceptat però, en tot cas, l’Oficina de Difusió Artística reduirà  l’aportació 
que li pertoca per l’activitat concreta. 

 

− Si s’anul·la una de les funcions objecte de suport, l’Oficina de Difusió Artística reduirà, 
si ho considera necessari,  la totalitat o una part de l’aportació que li pertoca per 
aquesta activitat concreta.  
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La modificació es pot considerar acceptada si la Diputació de Barcelona no es manifesta 
en sentit contrari en un termini de 15 dies hàbils a partir de la comunicació. Els canvis no 
comunicats o que no hagin estat acceptats seran considerats com un incompliment de 
les condicions de l’entitat beneficiària. 

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

normativa d’ús del logotip de la Institució. 
 

Article 14. Despeses subvencionables 
 
En el cas de les contractacions que tenen un cost de caixet o en el cas de contractacions on 
es pactin fórmules mixtes consistents en l’aplicació d’un fix més un percentatge de 
taquillatge, seran despeses subvencionables els caixets dels espectacles o la franquícia 
pactada. No es poden incloure en les sol·licituds les despeses vinculades a l’actuació fora 
del caixet: fitxes tècniques, tasques de càrrega i descàrrega, les despeses de comunicació i 
difusió per a la promoció de l’activitat i despeses de funcionament de l’espai escènic. 
 
En el cas de les actuacions a taquillatge s’atorgarà un import fix determinat pel nombre 
d’habitants, que podrà ser disminuït en funció de la puntuació obtinguda, el format de 
l’actuació i les condicions contractuals. En aquests casos caldrà adjuntar el contracte a la 
sol·licitud i es justificarà amb les despeses corrents vinculades a l’actuació i/o despeses de 
personal de l’espai escènic. 
 
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui  
repercutir-lo. 
 
Es consideraran despeses subvencionables els ajuts econòmics atorgats pels ens 
beneficiaris a les entitats públiques o privades del mateix municipi adreçades a 
desenvolupar activitats en el marc de les programacions estables municipals d’arts 
escèniques, sempre i quan reuneixin els requisits recollits a l’apartat primer d’aquestes 
Bases Reguladores. Caldrà annexar documentalment a la justificació de despeses la 
concessió d’aquests ajuts a les entitats públiques i/o privades d’àmbit local. 
 
Article 15. Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets 
dels que conformen l’execució de l’activitat subvencionada.  
 
Article 16. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida es podrà realitzar de forma fraccionada i es podran 
presentar tantes justificacions com actuacions presentades en la fitxa descriptiva de la 
sol·licitud.  
 
Atès la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els 
ajuntaments i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses 
estiguin pagades. 
 
Els ajuntaments i/o ens locals que ho considerin pertinent podran sol·licitar la cessió de 
crèdit a favor d’un tercer amb l’objecte d’agilitar els pagaments a les empreses i/o 
companyies que han participat en les programacions estables. 
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Article 17. Forma i termini de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2014. 
  
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes 
autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti 
un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes de 
l’activitat objecte  amb el CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  
  
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 

 
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els 

documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels 
ingressos que financen l’actuació. 

b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu 
cost. 

c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la 
Seguretat Social. 

 
En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de 
referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer efectiva l’aportació 
de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti: 

 
• Per subvencions d’import superior a 20.000 € 

 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents Bases Reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.  
 

• Per subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € 
 

Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents Bases Reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

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

 
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 

valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 



 

61/163 

descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin 
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de 
poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
Quan el beneficiari hagi externalitzat una part o la totalitat de la programació, o bé hagi 
atorgat ajuts econòmics a entitats públiques o privades del seu municipi amb la mateixa 
finalitat que la subvenció rebuda, a més de la justificació anterior també haurà de certificar la 
data en què ha efectuat la transferència -en el cas que n’hi hagi-, que ha rebut la justificació 
de la despesa efectuada, i que ha estat verificada i és conforme a l’objecte de la subvenció. 
Així mateix, haurà d’ajuntar segons cada cas, còpia del contracte de gestió de serveis 
públics i /o conveni de col·laboració entre les dues institucions o bé còpia de la resolució de 
concessió de l’ajut. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que 
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la 
reducció operada. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/oda/descarregues  
  
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de les actuacions subvencionades. 
 
Article 18. Deficiències en la justificació 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui.  
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció. 
 
Article 19. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.    
 
Article 20. Circumstàncies que donen lloc a la modi ficació de la resolució. 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

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

subvenció. 
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b) Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació superin 
el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

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

presents Bases Reguladores. 
 

Article 21. Compatibilitat amb d’altres subvencions   
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud que tingui per objecte la mateixa 
finalitat.  
 
Article 22. Publicitat de les subvencions concedide s 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes Bases Reguladores seran objecte de 
publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el beneficiari, la 
quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Article 23. Mesures de difusió del finançament públ ic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans electrònics i 
audiovisuals.  
 
Article 24. Causes de reintegrament 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats 
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
Article 25. Obligats al reintegrament 
 
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de beneficiaris. 
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Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
Article 26. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Article 27.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases Reguladores, són d’aplicació la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General 
per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació 
concordant. 
 
Annex I.  Espectacles amb un suplement del 5 % sobre els suports màxims determinats al 
punt 7.2.1 amb motiu de la commemoració oficial de l’any Espriu. 

 
GÈNERE COMPANYIA ESPECTACLE PREU (sense IVA) 

Música A la vora de Sinera La cobla Catalana dels sons 
essencials  2.800 € 

Teatre Amb música ho escoltaries potser 
millor Toni Xuclà & Gemma Humet 1.100 € 

Teatre Amor hermètic Fina Rius 1.250 € 
Teatre Auca d'Ester senes H Marduix 1.600 € 
Música El minotaure i Teseu Dídac Rocher 1.600 € 

Teatre El món perdut de Salvador Espriu Joan Massotkleiner i Toti 
Soler 1.700 € 

Teatre Els ninots estrambòtics del 
Doctor Ripseu 

JordiCoromina  /Joan 
Sanmartí 1.600 € 

Teatre Espriu! La Perla 29 2.100 € 

Teatre Fes que siguin segurs els ponts 
del diàleg 

Companyia Artemises 1.000 € 
Teatre Flames a la fosca La Trilateral 4.600 € 
Teatre Les veus del carrer Rosa Novell 1.650 € 

Teatre Si n'era un somni Cia. Alambiq, Destil·leria 
Cultural 580 € 

Teatre Viu Espriu Viu Espriu entre 1.500 i 2.950 € 
 

Annex II.   Espectacles en gira 
 

GÈNERE COMPANYIA ESPECTACLE PREU GIRA 
(sense IVA)  

% 
ODA 

Música Big Mama Montse & Taller de 
Músics All Stars 

Big Mama 25 anys 2.500 € 50 

Música Divinas Paradís! 3.250 € 40 
Música Despertaferro Project Despertaferro Tocatta! 1.200 € 50 
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GÈNERE COMPANYIA ESPECTACLE PREU GIRA 
(sense IVA)  

% 
ODA 

Música Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona Cobla 2.0 2.900 € 40 

Música The Penguins Reggae per xics 1.600 € 50 

Música Over the Moon Over the Moon. La vida amb 
les notes de Jonathan Larson 3.500 € 40 

Música Cia. dei Furbi La Flauta Màgica - Variacions 
dei Furbi 4.300 € 40 

Música The Free Fall Band Elephants never forget 1.000 € 50 
Música El Petit de Cal Eril La figura del buit 3.000 € 40 
Música Ai Ai Ai Liceu Turruai 1.400 € 50 
Música Òpera Còmica de Barcelona Renoi, quina nit de nuvis! 3.300 € 40 
Teatre Cia. Afterplay Afterplay de Brian Friel 2.000 € 50 

Teatre Teatre Nacional de Catalunya Barcelona de Pere Riera Entre 11.000 
i 12.000 € 

15 

Teatre Teatre Goya Codorniu Bona gent de David Lindsay-
Abaire 9.700 € 20 

Teatre CAER-Sala Muntaner Cosmètica de l'enemic (*) 3.200 € 40 
Teatre Teatre Lliure Ivan i els gossos 2.300 € 50 

Teatre Teatro de Cerca Que vaya bonito de Jorge-
Yamam Serrano 

1.500 € 50 

Teatre Sala Trono Red Pontiac de Pere Riera 2.200 € 50 

Teatre Flyhard Produccions Smiley de Guillem Clua Entre 2.600  
i 2.800 € 

40 

Teatre Vània Produccions T'estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré 6.650 € 30 

Dansa La Coja Dansa Amagatall Entre 1.575  
i 2.400 € 50 

Dansa Aracaladanza Constelacions Entre 5.890  
i 6,190 € 

30 

Dansa Roberto Oliván/Enclave danza A place tu bury strangers Entre 4.400  
i 4.900 € 40 

Circ i 
teatre de 

carrer 
Vaivén Circo Do not disturb Entre 2.200  

i 2.600 € 50 

Circ i 
teatre de 

carrer 
Circo Los Cabarè Paròdia 2.000 € 50 

Circ i 
teatre de 

carrer 
Wandering Orquestra Wandering Orquestra (*) 1.800 € 50 

     
(*)  Espectacles que ja formaven part de l'oferta de gires de la Convocatòria del 1r semestre de 
2013.” 

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
tres-cents vuitanta mil (380.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les 
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 

Tercer.-  Retenir crèdit per un import de tres-cents vuitanta mil (380.000) €. Aquesta 
retenció de crèdit s’haurà de satisfer per un import de dos-cents noranta-cinc mil     
tres-cents (295.300) € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46203, 
vuitanta-un mil set-cents (81.700) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/335A0/46903, mil cinc-cents (1.500) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/335A0/46700, i  mil cinc-cents (1.500) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/335A0/46800 de l’exercici pressupostari del 2013. 
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Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró 
per a la gestió de les biblioteques de la seva titu laritat, d’acord amb el 
corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anter ior conveni de data 7 de juliol 
de 1998.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la 
Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del 
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als 
municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de 
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis 
municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
  
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a 
l’aplicació G/40200332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/44200332A0 220, 
629, 639 i G/20300332A0 216, 243,626 del corresponent exercici pressupostari de la 
Diputació de Barcelona, el cost estimat de les quals –subministrament de fons 
bibliogràfics fundacionals i de manteniment, despeses de personal i instal·lació 
informàtica- superarà l’import de 100.000 €. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
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ACORD 
 
Únic.-  Aprovar el conveni de la col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró en l’àmbit de 
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en 
relació amb les biblioteques d’aquest municipi, d’acord amb la minuta que a 
continuació es transcriu, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 7 de juliol de 
1998. 

 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ  EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQUES D’AQUEST 
MUNICIPI 

 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, 
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat 
d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de 
la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de 
febrer de 2013, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3538/12, de data 2 
de maig de 2012, i publicat al BOPB de 16 de maig de 2012. 
 
AJUNTAMENT DE MATARÓ, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Joan Mora 
Bosch, assistit pel secretari en funcions d’aquest Ajuntament Sr. M. M. P.   
 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
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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 es va aprovar  un conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, en relació a la gestió de la “Biblioteca 
Pompeu Fabra”, existent en aquest municipi, la qual forma part de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Província de Barcelona, formalitzat en data 7/07/1998. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 14/09/2009, l’Ajuntament de  Mataró va aprovar 
inicialment el projecte executiu per a la construcció d’una nova Biblioteca, que esdevingué 
definitiu en no haver-se presentat cap al·legació per resolució del Conseller delegat d’Obres, 
Serveis i Manteniment de 30/1/2009. Per a la construcció i l’equipament d’aquesta 
Biblioteca, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat      
2008-2011, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 22/07/2010 
s’aprovà el conveni específic de col·laboració amb aquest Ajuntament,  amb un ajut 
econòmic de 315.000€, formalitzat en data 2/11/2010. 
 
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 Decret de l’Ajuntament num. 2147/2013 de 3 d’abril 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 Mataró, 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 
 
La “Biblioteca Pompeu Fabra”, ubicada a la Plaça Occitània, s/n de Mataró, amb una 
superfície útil de 2.640 m2. 
 
La “Biblioteca Antoni Comas”, ubicada al c/ Prat de la Riba núm. 110 de Mataró, amb una 
superfície útil de 2.002.   
 
Aquestes biblioteques compleixen els requeriments mínims fixats respecte de les seves 
dimensions i serveis bàsics.  
  
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1. del present conveni. 
 
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. 
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5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull 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. 
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Sisè: Funcions i serveis 
 
La “Biblioteca Pompeu Fabra” 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. 
 
La “Biblioteca Antoni Comas”, 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 Pompeu Fabra”, 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 7/07/1998 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, en relació a la gestió de la “Biblioteca 
Pompeu Fabra”. 

 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 

Servei de Programació 
 

26.- Dictamen que proposa l’adaptació del Conveni-T ipus regulador de les 
subvencions concedides amb càrrec al Programa de Cr èdit Local destinades a 
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contract ats pels ajuntaments de la 
província per al finançament d’inversió en obres i serveis públics a les Normes 
reguladores del Programa de Crèdit Local de la Dipu tació de Barcelona.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 



 

71/163 

I. ANTECEDENTS  
 
En la sessió de 31.01.2013, pel Ple de la Diputació de Barcelona es va adoptar l’acord 
mitjançant el qual va resoldre’s: 
 

“Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció concertada 
amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les 
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades  de l’àmbit territorial de la 
província de Barcelona.” 

 
El dia 11 de febrer de 2013 es va publicar al BOPB, l’anunci sobre l’acció concertada 
del Programa de Crèdit Local 
 
Tal com es consigna a les Bases aprovades mitjançant acord aprovat pel Ple de la 
Corporació, en la sessió celebrada el 31 de gener de 2013, l’acció concertada es 
configura com segueix: 
 
1. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de 
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que 
decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions 
jurídiques: 

 
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada; 
- la que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local participant en el Programa; 
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i 

cada entitat local. 
 
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament 
vinculades. 
 
2. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o  EMD participant en el Programa 
de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona” aprovades per el Ple de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 01.03.2012). La referida Norma té 
naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna compliment al requeriment de l’art. 
17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de Subvencions, relatiu a la necessitat 
d’ordenança específica per a modalitats de subvencions, i d’aquí que l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona no resulti d’aplicació directa, 
sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 
2008), atesa la seva regulació específica. 
 
3. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o, EMD que 
participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de 
préstec que formalitzen ambdues entitats. 
 
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del 
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba 
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exclosa de l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb 
l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 
2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la 
TRLCSP. 
 
4. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de 
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de 
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents: 
 
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36. 
 
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242. 
 
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135. 
 
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la 

Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’1.03.2012). 

 
e) El Plec de Bases de la convocatòria, l’oferta de l’entitat financera seleccionada i el 

conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona. 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, l’adjudicació de l’acció concertada per l’any 
2013-2014 s’ha aprovat en favor de l’entitat BANC DE SABADELL, S.A., mitjançant 
acord de la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2013 i aquesta es va publicar al 
BOPB el dia 30 d’abril de 2013.  
 
II.  PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE CONVENI TIPUS 
 
Quant a la relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el 
Programa de Crèdit Local, la Junta de Govern del dia 24 de febrer de 2005 va aprovar 
un Conveni Tipus regulador dels préstecs concedits amb càrrec al Programa de Crèdit 
Local destinat a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments 
de la província per al finançament d’inversió en obres i serveis públics. 
 
Aquest Conveni Tipus regulador, en ser aprovat amb anterioritat a la normativa vigent 
del Programa de Crèdit Local, ha quedat afectat en alguns dels seus punts i cal 
adequar-lo a les vigents “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona” aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 
de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, del 01.03.2012), que es concreta en les següents adaptacions:. 
 
1. Cal incloure com a beneficiaris les entitats menors descentralitzades per acrònim 
EMD, ja que es va ampliar la tipologia de beneficiaris. 
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2. Cal eliminar el punt 5è de l’antic conveni on l’Ajuntament, un cop hagués disposat 
de la totalitat del préstec, es comprometia a presentar a la Diputació de Barcelona una 
acreditació de la Intervenció, on feia constar que el préstec s’havia aplicat en la seva 
totalitat al finançament d’inversions municipals i que no s’havia utilitzat ni per 
refinançament de deutes ni per finançament d’operacions ordinàries, donat que es va 
suprimir tal justificació. 
 
3. Cal actualitzar la referència a les sobredites normes, ja que substitueixen les 
anteriors “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus 
d’interès dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’Entitat de Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 
1994 (publicades al BOP núm. 297 de 13.12.1994) 
 
Vist el que disposa l’apartat 3.4.i.2) 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. 88213, de data 14 de 
febrer de 2013 i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus regulador de les subvencions 
concedides amb càrrec al Programa de Crèdit Local destinades a subsidiar el tipus 
d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments i EMD de la Província per al 
finançament d’inversions en obres i serveis públics, d’acord amb la minuta següent: 

 
“ CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LES SUBVENCIONS CONCEDID ES AMB CÀRREC 
AL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINADES A SUBSIDIAR EL TIPUS D'INTERÈS 
DELS PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS I EMD DE  LA PROVÍNCIA 
PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIÓ EN OBRES I SERVEIS PÚ BLICS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, representada per l'Excm. Sr/a.      ,president/a de la Diputació 
de Barcelona, domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, assistit per el/la 
secretàri/a general Sr/a.      . 
 
L'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de      , representat per l'Il·lm/a. 
Sr/a.     , domiciliat a      , assistit/da pel secretàri/a de la Corporació Sr/a.      . 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat 
legal per obligar-se.  
 
MANIFESTEN  
 
Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de       va prendre l'acord 
d'atorgar a l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de       una subvenció d'import 
      euros per subsidiar el tipus d'interès del préstec de       euros acollit al Programa de 
Crèdit Local, signat per aquesta Corporació i       mitjançant conveni, en data      . 
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Que l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de      , mitjançant resolució de       
de data       va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d'interès del préstec esmentat, ambdues 
parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden les següents: 
 
ESTIPULACIONS 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l'Ajuntament/Entitat Municipal 
Descentralitzada de      , i amb càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció 
d’import       euros per subsidiar el tipus d’interès del préstec d’import       euros, 
destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen 
en la línia de crèdit oberta per a dotar el Programa de Crèdit Local que el/la       té 
concertada amb la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data      . 
 
SEGONA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada accepta la subvenció del tipus 
d’interès del préstec i en dóna conformitat plena, així com a les condicions i normes 
específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import 

íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per      que s’esmenta a la primera 
estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada beneficiari podrà disposar de la 
subvenció concedida, als trenta dies hàbils de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el 
compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà 
comprovar l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi 
préstec al finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin 
estat degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament/Entitat 
Municipal Descentralitzada, podrà rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les 
actuacions necessàries per a l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la 
subvenció del tipus d’interès del préstec concedida. 
 
SISENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen 
les “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona”aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de 
desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 
01.03.2012. 
 
SETENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats.” 

 
Segon.- Aquest model serà d’aplicació a totes les subvencions, llevat d’aquells les 
característiques dels quals requereixin un conveni específic, que serà aprovat en cada 
cas juntament amb l’acte de concessió. 
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27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Enllumenat públic 2013” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’ Ajuntament d’Olèrdola.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Olèrdola, presentada en data 
3/28/2013 per finançar la inversió “Enllumenat públic 2013” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Vist el punt 3.3, apartat f) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament d'Olèrdola  
Actuació:  Enllumenat públic 2013 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 11/2013 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 

28.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit 
mil vuit-cents cinquanta-dos (38.852) € per a finan çar l’actuació local “Sector Est 
Lavern i compra local” al 0% d’interès i a retornar  en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Subirats.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data 
5/4/2013 per finançar la inversió “Sector Est Lavern i compra local” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Sector Est Lavern i compra local 
Import crèdit:  38.852 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 14/2013 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-vuit mil vuit-cents cinquanta-dos 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
29.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-tres 
mil vuit-cents seixanta-quatre (23.864) € per a fin ançar l’actuació local “Pista ca 
l’Avi i cementiri Sant Pau” al 0% d’interès i a ret ornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Subirats.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data 
5/4/2013 per finançar la inversió “Pista ca l'Avi i cementiri Sant Pau” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Pista ca l'Avi i cementiri Sant Pau 
Import crèdit:  23.864 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 13/2013 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-tres mil vuit-cents seixanta-quatre 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
30.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil 
(15.000) € per a finançar l’actuació local “Mobilia ri local memòria històrica” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Subirats.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data 
5/4/2013 per finançar la inversió “Mobiliari local memòria històrica” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Mobiliari local memòria històrica 
Import crèdit:  15.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 12/2013 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quinze mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
31.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actua ció local “Pla sanejament” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Premià de Mar.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar, presentada 
en data 20/3/2013 per finançar la inversió “Pla sanejament” i que aquesta compleix els 
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requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Premià de Mar  
Actuació:  Pla sanejament 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 8/2013 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
32.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import    
seixanta-quatre mil quatre-cents trenta-tres euros amb vuitanta-set cèntims 
(64.433,87) € per a finançar l’actuació local “Alt Congost, f.3 (pla sanej.)” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Figaró-Montmany.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 
presentada en data 9/4/2013 per finançar la inversió “Alt Congost, f. 3 (pla sanej.)” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Figaró-Montmany  
Actuació:  Alt Congost, f. 3 (pla sanej.) 
Import crèdit:  64.433,87 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 3/2013 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-quatre mil quatre-cents       
trenta-tres euros amb vuitanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
33.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actua ció local “Inversions diverses” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’ Ajuntament de Jorba.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Jorba, presentada en data 
04/4/2013 per finançar la inversió “Inversions diverses” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Jorba  
Actuació:  Inversions diverses 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 9/2013 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
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34.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pon t del Programa Operatiu 
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajunt ament de L’Estany d’un 
import màxim de quatre-cents vuitanta mil dos-cents  quaranta-un euros amb set 
cèntims (480.241,07) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt  representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució.  
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
L’Ajuntament de l'Estany presentà en data 09/04/2013 una sol·licitud d'una línia de 
préstecs-pont de 480.241,07 € per finançar despesa elegible. 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Estany atorgant una 
línia de préstecs-pont  d’un import màxim de 480.241,07 € que amb caràcter limitatiu 
es distribueix tal com s’especifica a continuació: 
 

Anualitat 2013 270.149,52 € 
Anualitat 2014 210.091,55 € 
Anualitat 2015                          - 
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Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona 
passaran a l’anualitat següent.  
 
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern 
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de l'Estany d’un import 
màxim de 480.241,07 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a 
continuació: 

 
Anualitat 2013 270.149,52 € 
Anualitat 2014 210.091,55 € 
Anualitat 2015                         - 

 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat 
2013 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de 
crèdit. 
 
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona 
passaran a l’anualitat següent.  
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de l'Estany, d'acord amb la minuta tipus, 
que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
Intervenció General 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar l’establiment i f ixació del preu públic dels 
lloguers dels espais de l’estand de l’Oficina de Pr omoció Turística, al Saló 
EIBTM’13 (EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRA VEL AND 
MEETINGS INDUSTRY).- 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: 
 
Vist l’escrit del gerent de Serveis de Turisme i la proposta de la cap de l’Oficina de 
Promoció Turística, de data 19 d’abril de 2013, proposant l’establiment del preu públic 
relatiu als lloguers dels espais de l’estand de l’esmentada Oficina de Promoció 
Turística de la Diputació de Barcelona, al Saló EIBTM’13 (EXHIBITION FOR THE 
INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS INDUSTRY), considerat com el 
més important d’Europa en l’àmbit del turisme de reunions. L’edició d’enguany tindrà 
lloc els dies 19 al 21 de novembre de 2013 al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc-2 
a l’Hospitalet de Llobregat. 
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Atès que amb l’assistència a aquesta fira es vol promocionar les diferents línies de 
productes turístics tant per refermar un segment del mercat ja consolidat com per 
cercar nous mercats i amb aquesta finalitat, es posa en marxa el projecte d’englobar 
sota un estand paraigües del programa Barcelona Province Convention Bureau de 
l’Oficina de Promoció Turística, tots els associats interessats. L’espai a l’estand 
constarà d’una zona amb co-expositors, que es distribuirà entre aproximadament 7 
associats, els quals disposaran d’un espai propi moblat d’1,60 m X 2 m, de l’ús del 
magatzem i dels serveis de logística i coordinació general. La quota de participació 
que es cobrarà a cada participant serà de 2.750 € més IVA.  Aquesta quota es 
distribuirà en dos terminis. El primer import del 20% (550 € més IVA), i el segon pel 
80% restant (2.200 € més IVA), aquest últim a pagar desprès de la realització de la 
Fira. 
 
Vista la memòria econòmica–financera, formulada en compliment d’allò que preveu 
l’art. 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació supletòria 
a les hisendes locals, segons la seva disposició addicional 7ª. 
 
Vistos els arts. 41, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
atribueixen a les Diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
Vist l’informe emès per la interventora general, en relació a l’establiment del preu 
públic de què s’ha fet esment. 
 
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2 
de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes 
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 29 de 
novembre de 2012, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin 
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, prèvia consignació de les 
dotacions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si 
n’hi ha. 
 
Vist l’apartat 3.3.a) de la Refosa 1/2013 sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 
de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar de conformitat amb allò que disposa l’article 148, en relació amb 
l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’establiment del preu públic relatiu 
als lloguers dels espais de l’estand al Saló EIBTM’13 (EXHIBITION FOR THE 
INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS INDUSTRY) de l’Oficina de 
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Promoció Turística que tindrà lloc al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc-2 a 
l’Hospitalet de Llobregat els dies 19 al 21 de novembre de 2013. 
 
Segon.-  Fixar en la quantitat de dos mil set-cents cinquanta (2.750) € més l’IVA 
corresponent a cada participant, l’import a satisfer pel lloguer dels espais de l’estand 
del Saló esmentat. Aquesta quota es distribuirà en dos terminis. El primer import del 
20% (550 € més IVA), que es facturarà l’1 d’octubre d’enguany, i el segon pel 80% 
restant (2.200 € més IVA), que és facturarà desprès de la realització de la Fira. 
 
L’espai a l’estand serà en una zona amb co-expositors, que es distribuirà entre 
aproximadament 7 associats, els quals disposaran d’un espai propi moblat d’1’60 m X 
2 m, de l’ús del magatzem i dels serveis de logística i coordinació general. 
 
Tercer.- El preu públic de què s’ha fet esment a l’apartat anterior, serà d’aplicació des 
del moment de la seva aprovació. 
 
Quart.-  Publicar aquests acords per a general coneixement. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de l a convocatòria per a la 
concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elabo ració d’inventaris de béns als 
ajuntaments de la província de Barcelona.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de febrer de 
2013, va aprovar les Bases Reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris dels béns i drets 
que conformen el patrimoni municipal, a 10 ajuntaments de la província de Barcelona 
amb població inferior a 5.000 habitants. 
 
Les anteriors Bases Reguladores van ser objecte del preceptiu anunci en el BOP de 
data  4 de març de 2013 i núm. de registre 022013005283. 
 
Transcorregut el termini previst en la base 4 han presentat sol·licitud d’ajuts 45 
ajuntaments, les quals han estat valorades per l’òrgan instructor de conformitat amb 
els criteris objectius de valoració previstos en la base 7. El resultat de la valoració s’ha 
materialitzat en l’informe la part que interessa del qual es transcriu tot seguit: 
 
 “INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DE LES SOL· LICITUDS PER A 
LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN ESPÈCIE CONSISTENTS EN L’EL ABORACIÓ 
D’INVENTARIS DE BÉNS I DRETS QUE CONFORMEN EL PATRI MONI DE 10 
MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA AMB POBLACIÓ  INFERIOR A 
5000 HABITANTS.  
 
Antecedents  
 
En data 28 de febrer de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va 
aprovar les Bases Reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració de 10 inventaris de béns i 
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drets que conformen el patrimoni municipal, les quals van estar publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de data 4 de març de 2013 i núm. de registre 022013005283, 
d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i de 
les entitats que en depenen, aprovada inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 
2008, i definitivament en no haver-se produït reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
La Base 7ª de les esmentades Bases Reguladores va preveure com a criteris objectius 
de valoració els següents: 
 
a) Coeficient de necessitat. Puntuació màxima 1 punt. 

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

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

* 6 punts, minorats pel mes en que s’ha aprovat la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2011. Si la liquidació s’ha aprovat després de 30 de juny de 
2012, serà 0 punts. 

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

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

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

* 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació 
en executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del 
pressupost, exceptuat l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 5 
punts. 

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

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

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

* Per cada mòdul actiu, en la liquidació 2011, d’entre els següents: Projectes, 
Ingressos ORGT i passius. Màxim 2 punts. 

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

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

seleccionada o en reserva i no haver quedat exclosa, 1 punt. 
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Sol•licituds i valoració  
 
El termini màxim de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 21 de març de 2013.  
 
Han presentat sol·licitud 45 ajuntaments.  
 
Del total de sol·licituds s’han valorat 32, havent quedat excloses un total de 13 
sol.licituds, pels següents motius: 
 

- Per no haver aprovat el compte general de l’exercici 2011 i/o enviat a 
Sindicatura de Comptes abans del 31 de desembre de 2012: 
Caldes d’Estrac 
Calders 
Castellbell i el Vilar 
Gallifa 
Pujalt 
Sant Martí d’Albars 
Santa Maria de Corcó 

 
- Per haver aprovat l’inventari de béns i drets, d’acord amb l’article 222 del Text 

refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril), en els darrers 4 anys 
Guardiola de  Berguedà 
Malla 
Sant Cebrià de Vallalta 
Sant Julià de Cerdanyola 
Sant Martí de Centelles 
Sant Salvador de Guardiola 

 
En base als criteris establerts a les Bases de la convocatòria s’ha procedit a valorar les 
32 sol·licituds que havent-se presentat dins del termini, compleixen els requisits 
contemplats a l’apartat 2 de les Bases Reguladores de la convocatòria de concessió 
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventari de béns 
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NOM AJUNTAMENT CONV. ASGEL 31/12/2012 POBLACIÓ 01/01/2013 Coef. Necessitat (a) Coef gest.actual.(b) Coef. Col trib. ORGT ( c ) Coef int. ASGEL ( d) Coef part conv. 2011 Total punts.
Santa Maria de Miralles 11/10/2005 133 1 8 6,4 6 1 22,4 1º
Sant Martí de Tous 10/06/2005 1.173 1 6 6,4 4 5 22,4 2º
Puigdàlber 22/07/2005 531 1 6 7 6 1 21 3º
Olivella 20/05/2005 3.619 1 4 7 6 1 19 4º
Castellolí 12/05/2005 569 1 6 6 4 1 18 5º
Sant Mateu de Bages 20/05/2005 642 1 5 6 6 0 18 6º
Copons 12/07/2005 328 1 4 6 6 1 18 7º
Tavérnoles 31/05/2005 315 1 5 6 4 1 17 8º
Canyelles 17/01/2006 4.319 1 6 5,8 4 0 16,8 9º
Rupit i Pruit 17/05/2005 297 1 4 6,4 4 1 16,4 10º
Calldetenes 31/05/2005 2.511 1 4 6,4 4 1 16,4 RESERVA
Font-Rubí 10/11/2005 1.466 1 2 6,4 6 1 16,4 RESERVA

Avinyò 10/06/2005 2.328 1 0 6,4 4 5 16,4
Ullastrell 10/06/2005 2.030 1 2 7 6 0 16
Collbató 22/07/2005 4.370 1 4 4,8 6 0 15,8
Vallgorguina 22/06/2005 2.728 1 2 6,4 6 0 15,4
Puig-Reig 20/05/2005 4.301 1 0 7 6 0 14
Martorelles 14/09/2010 4.910 1 7 6 0 0 14
Sant Climent de Llobregat 17/05/2005 3.899 1 2 5 4 1 13
Sant Quirze Safaja 22/06/2005 664 1 0 6,4 4 1 12,4
Sant Pere de Vilamajor 04/04/2006 4.292 1 1 6,4 4 0 12,4
La Granada 10/06/2005 2.067 1 4 4 2 0 11
Granera 31/05/2005 76 1 3 5 2 0 11
Fonollosa 10/06/2005 1.446 1 0 4 6 0 11
Sant Quintí de Mediona 22/06/2005 2.170 1 1 4,4 4 0 10,4
Vilada 22/06/2005 486 1 1 6 2 0 10
Figaró-Montmany 12/07/2005 1.032 1 2 5 2 0 10
Castellví de la Marca 20/05/2005 1.628 1 2 7 0 0 10
Rellinars 10/06/2005 754 0 1 6,4 2 0 9,4
La Nou de Berguedà 17/05/2005 150 1 0 5 2 1 9
Tagamanent 08/09/2005 322 1 0 4,4 2 1 8,4
Montmaneu 10/06/2005 187 1 0 5,6 0 0 6,6

0
0
0
0
0

Caldes d'Estrac 12/05/2005 2.763 Aprovació del Compte General exercici 2011: 18/3/20 13 0 (1)
Calders 31/05/2005 955 Retiment del Compte General exercici 2011 a Sindica tura: 10/1/2013 0 (1)
Castellbell i el Vilar 20/05/2005 3.641 Retiment del Compte General exercici 2011 a Sindica tura: 14/2/2013 0 (1)
Gallifa 08/09/2005 200 Retiment del Compte General exercici 2011 a Sindica tura: 18/2/2013 0 (1)
Guardiola de Berguedà 12/05/2005 988 La darrera aprovació del compte de patrimoni va ser  amb data 31/12/2010 (2)
Malla 17/05/2005 263 La darrera aprovació del compte de patrimoni va ser  amb data 30/11/2012 (2)
Pujalt 19/11/2010 208 Retiment del Compte General exercici 2011 a Sindica tura: Pendent 0 (1)
Sant Cebrià de Vallata 10/06/2005 3.338 La darrera aprovació del compte de patrimoni va ser  amb data 27/08/2009 (2)
Sant Julià de Cerdanyola 20/05/2005 248 La darrera aprovació del compte de patrimoni va ser  amb data 31/12/2011 (2)
Sant Martí d'Albars 31/01/2013 105 Retiment del Compte General exercici 2011 a Sindica tura: 17/1/2013 0 (1)
Sant Martí de Centelles 22/07/2005 1.122 La darrera aprovació del compte de patrimoni va ser  amb data 9/10/2012 (2)
Sant Salvador de Guardiola 17/05/2005 3.120 La darrera aprovació del compte de patrimoni va ser  amb data 12/02/2010 (2)
Santa María de Corcó 22/06/2005 2.215 Retiment del Compte General exercici 2011 a Sindica tura: 23/01/2013 0 (1)

(1) No han aprovat el compte general 2011 i/o enviat a Sindicatura de Comptes abans 31/12/12

(2) Han aprovat als darrers 4 anys l'Inventari de béns i drets, compte de patrimoni: no compleixen un dels  requisits del punt 2 de les bases de la convocatòr ia

CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ
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De l’anterior valoració els 10 ajuntaments que han obtingut més puntuació són els 
següents: 
 
- Santa Maria de Miralles               amb 22,4 punts 
- Sant Martí de Tous     amb 22,4 punts 
- Puigdàlber                                        amb 21,0 punts 
- Olivella     amb 19,0 punts 
- Castellolí     amb 18,0 punts 
- Sant Mateu de Bages    amb 18,0 punts 
- Copons                      amb 18,0 punts 
- Tavérnoles     amb 17,0 punts 
- Canyelles      amb 16,8 punts 
- Rupit i Pruit            amb 16,4 punts 
 
Els 2 ajuntaments que queden en reserva si es produeix alguna renúncia amb 
posterioritat a la resolució de concessió són els següents: 
 
- Calldetenes     amb 16,4 punts 
- Font-Rubí     amb 16,4 punts 
 
Barcelona, 22 d’abril de 2013” 
 
En data 23 d’abril de 2013 es constitueix l’òrgan col·legiat previst en l’article 12·5 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP núm. 13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009) i dóna conformitat al contingut de l’informe emès per 
l’òrgan instructor i proposa la concessió dels ajuts en espècie als 10 ajuntaments que 
han obtingut més puntuació. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel President delegat 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, actuant com a President 
d’aquest òrgan, juntament amb el Director dels Serveis Econòmics, el Cap del Servei 
d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, el Cap de la Secció de Suport Municipal i el 
Director de Serveis de Suport a la Coordinació General de l’Àrea de Presidència en 
representació de la Presidència de la Diputació de Barcelona.  
  
Vist l’apartat 3.3.b) i e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret 882/13 de data 14 de febrer de 2013 (publicada al BOPB de data 
19 de febrer de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignant, 
cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, proposa al President de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-   Aprovar l’atorgament d’ajuts en espècie a deu ajuntaments de la província de 
Barcelona, consistents en l’elaboració de l’inventari dels béns i drets que conformen el 
seu patrimoni municipal, de conformitat amb la proposta següent, formulada per 
l’òrgan col·legiat: 
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- Santa Maria de Miralles 
- Sant Martí de Tous     
- Puigdàlber    
- Olivella      
- Castellolí   
- Sant Mateu de Bages          
- Copons                  
- Tavérnoles   
- Canyelles  
- Rupit i Pruit   
 

Segon.- Fixar que els ajuntaments Calldetenes i Font-Rubí restaran en situació de 
reserva, i passaran a situar-se en la posició de beneficiaris en el cas de produir-se 
renúncies posteriors a la resolució de concessió o incompliments de les obligacions 
per part dels ajuntaments inicialment beneficiaris d’aquests ajuts. 
 

Tercer.-  Declarar exclosos els ajuntaments que es relacionen, per no complir algun 
dels requisits contemplats a les Bases Reguladores de la convocatòria de concessió 
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns: 
 

- Per no haver aprovat el compte general de l’exercici 2011 i/o enviat a 
Sindicatura de Comptes abans del 31 de desembre de 2012: 
Caldes d’Estrac 
Calders 
Castellbell i el Vilar 
Gallifa 
Pujalt 
Sant Martí d’Albars 
Santa Maria de Corcó 

 

- Per haver aprovat l’inventari de béns i drets, d’acord amb l’article 222 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril), en els darrers 4 anys 
Guardiola de  Berguedà 
Malla 
Sant Cebrià de Vallalta 
Sant Julià de Cerdanyola 
Sant Martí de Centelles 
Sant Salvador de Guardiola 

 

Quart.-  Comunicar als ajuntaments beneficiaris que disposen d’un termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la notificació de la concessió, per a acceptar de forma 
expressa la realització de l’actuació objecte d’aquests ajuts, així com les condicions 
imposades en les seves bases reguladores. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

37.- Dictamen que proposa aprovar les bases i convo catòria del Concurs de 
Fotografia Digital A instagram #parcs de Catalunya de la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona amb motiu del dia Euro peu dels parcs 2013, per 
import de sis-cents (600) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions , i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
mitjançant la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ha organitzat el 
Concurs de fotografia digital a la xarxa de fotografia mòbil Instagram 
#parcsdecatalunya. Aquest concurs va adreçat d’una manera especial als usuaris i 
amics dels espais naturals de Catalunya. L’objectiu d’aquest concurs és promoure els 
valors de la conservació i el desenvolupament sostenible dels espais naturals així com 
gaudir de les vivències i els moments que els visitants hagin capturat amb els seus 
mòbils. 
 
Vist que l’import que es destinarà a aquesta convocatòria és de sis-cents (600) €  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria: G/50000/173A0/48100 del pressupost de l’exercici  
de 2013. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.b.) de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en 
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execució del Decret de la Presidència, núm. 882/13 del registre de resolucions, de 
data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de data 19 de febrer de 2013. 
 
Per tot això, el coordinador sotasignant proposa al president delegat de l’Àrea d’Espais 
Naturals, que elevi a la Junta de Govern l’aprovació dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovació bases i convocatòria del Concurs de Fotografia Digital A instagram 
#parcs de Catalunya e la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona amb 
motiu del dia Europeu dels parcs 2013, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“ Concurs de Fotografia Digital A instagram #parcs de Catalunya e la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona amb motiu del dia Europeu dels parcs 2013.  
 
Convocatòria 201320135120005163 
 
Presentació 
 
Coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona ha organitzat el Concurs de Fotografia Digital A instagram #parcs de Catalunya 
de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Aquest concurs va adreçat 
d’una manera especial als usuaris i amics dels espais naturals que formen la Xarxa de 
Parcs Naturals així com als visitants del parc Fluvial del Besòs. L’objectiu d’aquest concurs 
és promoure els valors de la conservació i el desenvolupament sostenible dels espais 
naturals així com gaudir de les vivències i els moments que els visitants hagin capturat amb 
les seves cameres fotogràfiques.  
 
Bases reguladores  
 
1. Objecte  
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels Premis del  Concurs de fotografia 
digital #parcsdecatalunya de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Modalitats  
 
Els premis s’estableixen en tres modalitats amb els temes següents: fotografiar els valors 
naturals i paisatgístic dels parcs i espais naturals. 
 
3. Participació i presentació  
 
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona excepte les treballadores i els 
treballadors o personal vinculat administrativament a l’Àrea d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Per participar en el concurs cal ser seguidor del compte @parcsdecatalunya. 
 
Les fotografies han d’estar fetes amb dispositius mòbils (telèfons, mòbils i tauletes) i s'han 
de realitzar dins de l'àmbit territorial dels espais naturals de Catalunya. 
 
A les fotografies ha de constar el nom de l’indret i el parc des de on s’ha fotografiat el motiu. 
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En el concurs seran vàlides les fotografies que es pengin a Instagram entre l’1 de juny  de 
2013 i el 15  de juliol de 2013. 
 
Les fotografies han d’incloure el tag #parcsdecatalunya. 
 
El màxim de fotografies admeses per autor serà de cinc. En cas d’etiquetar més de cinc 
fotografies només es comptabilitzaran les cinc primeres. 
 
Les fotografies no hauran estat mai premiades ni presentades en cap altre concurs. 
 
Les fotografies presentades seran publicades en una galeria d’imatges dins del portal l web 
de la Xarxa de Parcs Naturals, així com a les xarxes socials de la Xarxa de Parcs Naturals,  
i les guanyadores podran publicar-se als catàlegs i cartells de promoció del concurs de 
fotografia digital o als mitjans que ho sol·liciten amb l’objectiu de donar notícia del concurs o 
de promoure’l. A totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l’autor.  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció de 
fotografies presentades al concurs, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que la 
sol·licitin. En aquest cas es notificarà als concursants que hagin presentat les fotografies i es 
demanarà el permís per la seva inclusió a l’exposició. 
 
La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases. 
 
4. Premis  
 
S'estableixen tres guardons per modalitat: 1r, 2n i 3r premi.  
 
Les dotacions dels premis seran les següents: 
 
Primer premi . Un premi dotat amb 300 € i un lot de llibres. 
 
Segon premi . Un premi dotat amb 200 € i un lot de llibres 
 
Tercer premi . Un premi dotat amb 100 € i un lot de llibres 
 
5. Elements de valoració 
 
Els elements generals de valoració que es tindran en compte seran l’originalitat, la qualitat 
tècnica i artística de les fotografies. Cal recordar que les activitats fotogràfiques als entorns 
naturals estan subjectes al Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats 
fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar la fauna salvatge. 
 
6. Composició del jurat  
 
El jurat dels premis estarà format per cinc persones relacionades amb el món de la 
fotografia, de la comunicació i de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat : Pel Coordinador de 
matèria d’Espais Naturals que actuarà com a president del jurat;  Pel cap de la Unitat de 
Programació Pedagògica, Sr. Josep Melero Bellmunt; pel cap de la Unitat de Suport a la 
Informació de la Gerència de serveis d’Espais Naturals , Sr. Manel Canes Jarque; per la 
periodista i instagramer, Sra. S. G. C. i per la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport 
Jurídic, Sra. Àngels Palacio Pastor que també actuarà com a secretaria del Jurat.  
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7. Veredicte  
 
El veredicte del jurat es farà públic el dia 22  de juliol de 2013 i la publicitat d'aquest 
veredicte es farà mitjançant la pàgina web www.diba.cat/parcsn/diaeuropeu i la revista  
digital l'Informatiu dels parcs , així com per diversos canals informatius.  
 
Els jurats es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat - si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis 
desert.  
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable.  
 
8. Pagament 
 
El pagament dels premis es tramitarà un cop els premiats aportin les seves dades bancàries 
a la Diputació de Barcelona i es realitzarà mitjançant transferència bancària sempre de 
conformitat amb la normativa de la Diputació de Barcelona. 
 
Els premiats signaran un document conforme reconeixen que el nom, l’àlies o el nom de 
l’usuari que hagin emprat a l’aplicació d’Instagram correspon a la persona que ha guanyat el 
premi. 
 
9. Recomanacions  
 
Per participar al concurs, us demanem que seguiu especialment les següents 
recomanacions : 
 
Cal respectar l'entorn, no es poden realitzar fotografies que posin en perill la flora i la fauna 
o puguin molestar o inquietar-la, per aquesta raó no s'admetran fotografies de plantes 
arrencades ni de caus i nius amb cries.  
 
L'accés a l'espai natural serà preferentment a peu. Caldrà utilitzar la xarxa de senders dels 
parcs.  
 
L'incompliment d'aquestes normes, significarà la desqualificació de les fotos.  
 
10. Acceptació de les bases  
 
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà 
qualsevol dubte sobre la seva interpretació. 
 
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació l’Ordenança 
General de Subvencions  de la Diputació de Barcelona, la llei 38/2003, General de 
Subvencions i el seu reglament (Reial Decret 887/2006l)”. 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria pública d’aquests premis per un import màxim de   
sis-cents  (600) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases. 
  
Tercer.-  Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de sis-cents (600) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50000/ 173A0/48100, 
del pressupost de l’exercici 2013. 
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Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les Bases de la 
convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activi tats 

 
38.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla de Se guretat i Salut del contracte 
per a l’execució de les obres de “Restauració, cond icionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Ro camora i Museu del Cau 
Ferrat de Sitges”, un cop adaptat al Projecte Refor mat de les esmentades obres.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Atès que el projecte d’obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt 
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, 
va ser aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en 
data 5 d’octubre de 2009. 
 
Vist que per acord núm. 199/09, adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 29 
d’octubre de 2009, es va acceptar a través dels serveis propis de l’Àrea 
d’Infraestructures Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies 
necessàries per a la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del 
contracte en relació amb les obres de  “Restauració, condicionament i remodelació del 
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de 
Sitges”, segons acord del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, 
esmentat anteriorment. 
 
Vist el dictamen aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió de 
data 29 d’abril de 2010, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament a la UTE CAU 
FERRAT la contractació relativa a les obres de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu 
del Cau Ferrat de Sitges”; per un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil 
cinc-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims (6.352.558,63) €, IVA inclòs. 
 
Atès que d’acord amb l’establert en el Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la contractació, l’empresa adjudicatària va elaborar un Pla de Seguretat i 
Salut, en els termes que preveu l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
el qual va ser aprovat per decret del President de la Diputació de Barcelona de 2 de 
juny de 2010, ratificat posteriorment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària 
realitzada en data 1 de juliol de 2010. 
 
Vist que per acord núm. 24/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, reunida en sessió de data 26 de gener de 2012, es va aprovar l’inici del 
procediment administratiu per a la redacció d’un Projecte reformat, així com l’inici de 
l’expedient de modificació del contracte d’obres, i es va autoritzar la direcció facultativa 
per a la redacció del esmentat Projecte reformat d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 217.3 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, aplicable al cas per 
raons temporals. 
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Atès que el projecte Reformat del projecte de les obres de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, es va aprovar inicialment pel Consell 
General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 14 de juny de 2012, i va estar 
sotmès al tràmit d’informació pública, sense haver-se presentat cap al·legació, per la 
qual cosa va resultar aprovat definitivament. 
 
Atès que, en conseqüència, per acord núm. 485/12, adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 26 de juliol de 2012, es va 
aprovar la proposta de modificació del contracte relatiu a les obres del projecte de 
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de 
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, que es va sotmetre al 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, núm. 420/12, que el va emetre el 20 de 
desembre de 2012. 
 
Vist que, en data 21 de març de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona ha aprovat un dictamen mitjançant el qual es procedeix a la modificació del 
contracte per l’execució de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i 
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu 
del Cau Ferrat de Sitges”, per un import total de 942.381,78 €, IVA Inclòs. 
 
Vist que la modificació del contracte d’execució de les obres fa necessària l’aprovació 
d’un Pla de Seguretat i Salut amb l’objectiu d’adaptar-lo a les previsions del Projecte 
Reformat; tot això, de conformitat amb les prescripcions del Plec de clàusules 
administratives que regeixen la contractació i d’acord amb el previst a l’article 7 del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el qual estableix que, en el cas de les 
Administracions Públiques, el Pla de Seguretat i Salut ha d’ésser aprovat per l’ens que 
hagi adjudicat l’obra. 
 
Vist que l'empresa UTE CAU FERRAT, ha presentat el Pla amb els següents annexes:  
 
• Annex 1: “Montaje, desmontaje y uso de la Plataforma Suspendida Temporal en el 

edificio Can Rocamora”.  
 
• Annex 2:  “Descarga unidad refrigeradora en Edificio Mar i Cel Cubierta lado Torre 

de St. Miquel”. 
 
• Annex 3: “Canalización de instalaciones en calzada i montaje de aireadores”. 
 
• Annex 4: “Trabajos para el montaje del tabique pluvial del Edificio Cau Ferrat”. 
 
Vist que els esmentats annexes han estat revisats i conformats per l'arquitecte tècnic, 
coordinador de seguretat i salut, Sr. Sergio Pino Reyes, en representació de l'empresa 
Servei Prevenció Gaudí S.L, adjudicatària dels treballs de coordinació de la Seguretat i 
Salut en fase d'execució d'obra, i posteriorment en representació de la societat 
Laborsalus Salud Laboral S.L, atès que en virtut de Resolució del Jutjat Mercantil nº 10 
de Barcelona aquesta empresa s’ha adjudicat la unitat de negoci de Prevenció de 
Riscos Laborals i Coordinació de Seguretat i Salut de l’empresa Servei Prevenció 
Gaudí S.L, havent-se subrogat en el contracte en data 1 d'agost de 2012. 



 

98/163 

Vist l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de “Restauració, 
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can 
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades per dictamen del Ple de la 
Diputació de Barcelona, de 29 d’abril de 2010, a la UTE CAU FERRAT, amb            
NIF XXXXXXXXX, per adaptar-lo al Projecte Reformat i a la modificació del contracte 
d’execució de les obres, en aplicació de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre; revisat i conformat per l’arquitecte tècnic, coordinador de seguretat i salut, 
Sr. Sergio Pino Reyes, en representació de Laborsalus Salud Laboral S.L, 
adjudicatària dels treballs de coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució 
d’obra, en els termes exposats en la part expositiva, in fine, d’aquests acords, amb el 
vistiplau del Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic. 
 
Segon.- Advertir a l’empresa adjudicatària que aquest Pla de Seguretat i Salut haurà 
d’estar a l’obra, a disposició de la direcció facultativa i de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, fent avinent la seva obligació de lliurar-ne una còpia a la Delegació 
Territorial de Treball de Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Consorci del Patrimoni de Sitges, a l’UTE 
CAU FERRAT, així com a la direcció facultativa i a la coordinació de seguretat i salut 
de les obres, per al seu coneixement i efectes. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Callús, en resolució de l’expedient  núm.  2013/1290.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 08/02/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Callús de data 04/02/2013 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’eixamplament d'un tram del passeig 
Anselm Clavé, a la carretera C-1410z, del PK 7+800 al PK 7+835, marge dret, tram 
urbà, en el terme municipal de Callús.(expedient  núm. 2013/1290). 
 
En data 01/03/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’eixamplament d'un 
tram del passeig Anselm Clavé. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicions: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
• Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a 

executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els 
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 

• Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals. 

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

• No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera. 
• Els passos de vianants han d’estar lliures d’elements (arbres, bàculs..) que puguin 

treure visibilitat als vianants que els utilitzin i als conductors que circul·len per la 
carretera.  

• Els passos de vianants aniran acompanyats per la senyalització vertical 
corresponent S-13. 

• Els passos de vianants tindran un itinerari segur i continu. 
• Es construïrà vorera als dos costats de cada pas de vianants. 
• Les connexions i registres de serveis aniran fora de la calçada.” 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Callús en relació amb l’expedient número 2013/1290. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Callús, autorització 
d’obres d’eixamplament d'un tram del passeig Anselm Clavé, a la carretera C-1410z, 
del PK 7+800 al PK 7+835, marge dret, tram urbá, terme municipal de Callús 
(expedient número 2013/1290), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de tres anys, des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Callús, amb domicili a efectes 
de notificacions a Callús (08262), Plaça Major, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. R. R. S., en resolució de l’expedient núm. 2013 /1524.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 18/02/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. R. R. S. de data 14/02/2013 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de construcció de tancament diàfan, de 
moviment de terres i de conservació d’edificació, a la carretera BV-5224 del PK 9+875 
al PK 9+915, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de 
Torelló (expedient  núm. 2013/1524). 
 
En data 02/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. R. R. S. en data 14/02/2013 i d’acord amb el que 
disposen els articles 80.2.e, 104.e i 104.h del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar 
complint les condicions que s'expressen a continuació: 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions específiques de l’autorització 

 
Construcció de tancament diàfan 
 
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic.  Serà totalment diàfana i 

s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d'alçada 
màxima. 

 
- En cap cas la tanca disminuirà la visibilitat de l’accés del costat de la finca a la 

carretera. 
 
Moviments de terres 
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, 

es a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.  
 
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra 

autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant. 
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- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 
carretera i als seus elements funcionals. 

 
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 

llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un 
pendent diferent. 

 
- En cap cas, el moviment de terres disminuirà la visibilitat de l’accés del costat de la 

finca a la carretera. 
 
Edificació 
 
- Davant la línia d’edificació només són permeses obres de conservació de l’edifici.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. R. R. S. en relació amb l’expedient número 2013/1524. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. R. R. S., autorització d’obres de 
construcció de tancament diàfan, de moviment de terres i de conservació d’edificació, 
a la carretera BV-5224 del PK 9+875 al PK 9+915, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm. 2013/1524), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
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particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. R. R. S., amb domicili a efectes de 
notificacions a xxxxx, carrer xxx, xx, amb indicació dels recursos procedents. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
BIMSA, en resolució de l’expedient núm. 2013/1630.-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 20/02/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de BIMSA de data 15/02/2013 en el qual es sol·licita autorització 
per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1415 
del PK 8+039 al PK 8+046 i del PK 8+110 al PK 8+118, marge esquerre, tram no urbà, 
al terme municipal de  Barcelona (expedient  núm. 2013/1630). 
 
En data 12/03/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per BIMSA en data 15/02/2013 i d’acord amb el que 
disposa l’article 128.1, del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les 
condicions que s'expressen a continuació: 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions específiques 

 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
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responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 

domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la 
finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir 
la seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-
lo en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per BIMSA 
en relació amb l’expedient número 2013/1630. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a BIMSA, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1415 del PK 8+039 al PK 8+046 i 
del PK 8+110 al PK 8+118, marge esquerre, tram no urbà (expedient número 
2013/1630), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit 
en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a BIMSA, amb domicili a efectes de 
notificacions a xxxx, carrer xxx, xx, x, amb indicació dels recursos procedents. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sobremunt, en resolució de l’expedi ent núm. 2013/2053.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 04/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sobremunt de data 25 de febrer de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de dos fanals solars, a la carretera 
BV-4607 al PK 1+100 i al PK 1+420, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Sobremunt (expedient núm. 2013/2053). 
 
En data 03/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sobremunt en data 25/02/2013 i 
d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar 
complint les condicions que s'expressen a continuació: 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 
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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions específiques de l’autorització 

 
- Les faroles es situaran fora del domini públic de la carretera i on no perjudiquin la 

visibilitat de l’accés ni l’accessibilitat. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir les faroles autoritzades en perfecte 

estat de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient i per raons de seguretat viària.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Sobremunt en relació amb l’expedient número 2013/2053. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sobremunt, 
autorització d’obres d’instal·lació de dos fanals solars, a la carretera BV-4607 al PK 
1+100 i al PK 1+420, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sobremunt 
(expedient núm. 2013/2053), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sobremunt, amb domicili a 
efectes de notificacions a Sobremunt (08589), Cal Tic, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del              
Sr. J. Ll. R. P., en resolució de l’expedient núm. 2013/2066.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 06/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. Ll. R. P. de data 04 de febrer de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, 
pavimentació, a la carretera BV-5031 del PK 17+975 al PK 17+980, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Arenys de Munt (expedient núm. 2013/2066). 
 
En data 19/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J. Ll. R. P. en data 04/02/2013 i d’acord amb el 
que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
 
Condicions Generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
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en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions Especifiques 

 
- L’accés autoritzat, o part del viari intern que assegura l’accessibilitat a les parcel·les 

confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació 
de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries 
d’acord amb l’ establert a la normativa vigent. 
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- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 

 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir 
la seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. J. Ll. R. P. en relació amb l’expedient número 2013/2066. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. Ll. R. P., autorització d’obres 
de condicionament d'accés existent, pavimentació, a la carretera BV-5031 del PK 
17+975 al PK 17+980, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Arenys de 
Munt (expedient núm. 2013/2066), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. Ll. R. P., amb domicili a efectes de 
notificacions a xxxxx, carrer xxx, x, amb indicació dels recursos procedents. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. O. S. G., en resolució de  l’expedient núm. 201 3/2143.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 08/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. O. S. G. de data 08/03/2013 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-
4512 al PK 3+860, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Artés 
(expedient  núm. 2013/2143). 
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En data 05/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. O. S. G. en data 08/03/2013 i d’acord amb el que 
disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les 
condicions que s'expressen a continuació: 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix.  
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions específiques de l’autorització 
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”.  
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- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 

 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 

domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la 
finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir 
la seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la mateixa al llarg de l’accés 

mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo 
en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 
metres d'amplada. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. O. S. G. en relació amb l’expedient número 2013/2143. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. O. S. G., autorització d’obres de 
construcció de nou accés, a la carretera BV-4512 al PK 3+860, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal d’Artés (expedient  núm. 2013/2143),que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada  
 



 

120/163 

Cinquè.-  Notificar la present resolució a O. S. G., amb domicili a efectes de 
notificacions a xxxxx, xxx, x, xxx, amb indicació dels recursos procedents. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mercadona SA, en resolució de l’expedient núm. 2013 /2144.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 11/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Mercadona, SA de la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de construcció d'una rotonda, a la zona de 
protecció de la carretera BV-5022, entre els punts quilomètrics 1+390 i 1+502, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilassar de Mar (expedient núm. 
2013/2144). 
 
En data 27/03/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
Vista la sol·licitud formulada per Mercadona, SA en data 11 de març de 2013 i d’acord 
amb el que disposen els articles 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 

  Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 

Condicions específiques 
 

- Les obres en cap cas afectaran la calçada de la carretera, ni al trànsit de la mateixa. 
 

- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la carretera i de tots els seus 
elements funcionals.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
Mercadona, SA en relació amb l’expedient número 2013/2144. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Mercadona, SA, autorització d’obres 
de construcció d'una rotonda, a la zona de protecció de la carretera BV-5022 entre les 
punts quilomètrics 1+390 i PK 1+502, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Vilassar de Mar (expedient núm. 2013/2144), que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Mercadona, SA, amb domicili a efectes de 
notificacions a xxx, carrer xxx, xx, x, amb indicació dels recursos procedents. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en reso lució de l’expedient núm. 
2013/2151.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 15/02/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de data 
15/02/2013 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
construcció d'una rotonda, a la carretera BV-5001, del punt quilomètric 12+643 al 
12+747, ambdós marges, en un tram urbà i no urbà, en el terme municipal de Sant 
Fost de Campsentelles (expedient  núm. 2013/2151). 
 
En data 22/03/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en data 
15/02/2013 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació: 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
Condicions específiques 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui 
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o 

que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar 
situacions de perill. 
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- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 

 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i 

antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a 
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà 
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
- Els carrils d’entrada a la rotonda hauran de disposar de 4,5 metres d’amplada i els 

de sortida 5 metres d’amplada. 
 
- La rotonda haurà de disposar de 2 carrils de circulació de 4 metres d’amplada, més 

un voral interior pavimentat de 0,5 metres. 
 
- Les dimensions de la rotonda hauran de permetre els moviments de tot tipus de 

vehicles en condicions de seguretat i comoditat. Es preveuran illetes separadores a 
la carretera BV-5001 en els accessos a la rotonda. 

 
- No es preveuran xarxes de serveis ni arquetes de registre sota la calçada de la 

carretera BV-5001, només es podrà autoritzar l’encreuament subterrani d’aquestes 
xarxes que s’hauran de preveure perpendiculars al eix de la carretera. Els 
paral·lelismes hauran d’anar preferentment fora de la zona de domini públic de la 
carretera o sota les voreres existents. 

 
- En tot moment s’haurà de garantir la evacuació de la escorrentia superficial 

d’aigües, de la rotonda i vials adjacents. Els embornals que siguin necessaris 
hauran de ser de reixa amb bústia. La cuneta de guarda no aportarà terres al 
sistema de drenatge de la carretera. 

 
- No es permetrà que des d’altres carrers i terrenys adjacents arribin aigües a la 

calçada de la carretera BV-5001. 
 
- L’interior de la rotonda haurà de ser tal que no puguin anar elements a la calçada, 

com restes vegetals, i tampoc fang o terra en cas de ser trepitjada. A la rodona 
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central, també s’intentarà que la vegetació no pugui perdre fulles i estigui 
suficientment lluny per a que les restes no puguin anar a la calçada. Aquest 
elements vegetals, hauran de potenciar la percepció de la mateixa, i no seran 
perillosos en cas que accidentalment un vehicle impacti contra ells. 

 

- La senyalització vertical haurà de complir amb la instrucció de carreteres 8.1.I.C. 
Els senyals de trànsit a col·locar seran d’ alta intensitat nivell II. 

 

- Es pavimentarà tot l’àmbit de la obra, i es pintarà la senyalització amb pintura 
blanca retrorreflexiva, tot segons la norma 8.2-IC. 

 

-  S’unificaran en una mateixa rasa els passos de servei al centre de la rotonda. 
 

- S’hauran de preveure passos de serveis amb quatre tubs de p.v.c de 20 
centímetres de diàmetre, formigonats i amb les corresponents arquetes, del centre 
de la rotonda fins dos marges de la carretera. 

 

- Les columnes d’il·luminació no suposaran cap perill pels vehicles que 
accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera, en cas contrari, 
hauran d’anar protegides.  

 

- S’haurà d’aportar informe favorable de l’empresa Aigües Ter Llobregat en relació a 
la posició de la seva canonada respecte de la futura rotonda, així com de les 
mesures previstes per la seva protecció.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en relació amb l’expedient número 
2013/2151. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles, autorització d’obres de construcció d'una rotonda, a la carretera BV-
5001, del punt quilomètric 12+643 al 12+747, ambdós marges, en un tram urbà i no 
urbà, en el terme municipal de Sant Fost de Campsentelles (expedient  núm. 
2013/2151), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit 
en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Fost de Campsentelles (08105), Pl. Vila, 
1,  i a Aigües Ter Llobregat, amb domicili a efectes de notificacions a xxx, carrer xxx, 
xx, amb indicació dels recursos procedents. 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/2181.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 07/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 28 de febrer de 2013, en el 
qual es sol·licita autorització a la realització d’obres d'urbanització i construcció d'una 
rotonda., a la carretera BV-5103 del PK 2+498 al PK 2+565, marge esquerre i dret, 
tram urbà,  no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2013/2181). 
 
En data 26/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Cardedeu, en data 28 de febrer de 
2013 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
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- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui 
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o 

que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar 
situacions de perill. 

 
- La senyalització vertical haurà de complir amb la instrucció de carreteres 8.1.I.C. 

Els senyals de trànsit a col·locar seran d’ alta intensitat nivell II. La senyal R-301 
prevista serà de 50 Km/h i la P- 4 anirà junt a una TR-305 abans de la R-1, aquesta 
es complimentarà amb una S-810. 

 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i 

antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a 
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà 
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix  no suposaran cap perill 

pels vehicles que accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera, en 
cas contrari, hauran d’anar protegides.  

 
- Els carrils d’entrada a la rotonda hauran de disposar d’ una amplada mínima de 4,0 

metres i els de sortida 5 metres. 
 
- La rotonda haurà de disposar de 2 carrils de circulació de 4 metres d’amplada, més 

un voral interior pavimentat de 0,5 metres. 
 
- Les dimensions de la rotonda hauran de permetre els moviments de tot tipus de 

vehicles en condicions de seguretat i comoditat. Es preveuran illetes separadores a 
la carretera BV-5103 en els accessos a la rotonda. 
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- No es preveuran xarxes de serveis ni arquetes de registre sota la calçada de la 
carretera BV-5103, només es podrà autoritzar l’encreuament subterrani d’aquestes 
xarxes que s’hauran de preveure perpendiculars al eix de la carretera. Els 
paral·lelismes hauran d’anar preferentment fora de la zona de domini públic de la 
carretera o sota les voreres existents. En particular a la nova xarxa de drenatge 
proposada al plànol 08.1 no es permetrà que la connexió dels embornals es realitzi 
per sota de la calçada de la carretera. S’ haurà de preveure una connexió a un tub 
col·lector que transiti per fora de la calçada i sota vorera. Cap tub dels projectats 
tipus PEAD ø 200 ni ø 400 podrà afectar la calçada de la carretera llevat d’un únic 
creuament per connectar amb la xarxa de drenatge existent.  

 
- En tot moment s’haurà de garantir la evacuació de la escorrentia superficial 

d’aigües, de la rotonda i vials adjacent. Els embornals que siguin necessaris hauran 
de ser de reixa amb bústia. La cuneta de guarda no aportarà terres al sistema de 
drenatge de la carretera. 

 
- No es permetrà que des de altres carrers i terrenys adjacents arribin aigües a la 

calçada de la carretera BV-5103. 
 
- L’ interior de la rotonda haurà de ser tal que no puguin anar elements a la calçada, 

com restes vegetals, i tampoc fang o terra en cas de ser trepitjada. A la rodona 
central, també s’intentarà que la vegetació no pugui perdre fulles i estigui 
suficientment lluny per a que les restes no puguin anar a la calçada. Aquest 
elements vegetals, hauran de potenciar la percepció de la mateixa, i no seran 
perillosos en cas que accidentalment un vehicle impacti contra ells. 

 
Se unificaran en una mateixa rasa els passos de servei al centre de la rotonda. 
 
- S’hauran de preveure passos de serveis amb quatre tubs de p.v.c de 20 

centímetres de diàmetre, formigonats i amb les corresponents arquetes, del centre 
de la rotonda fins dos marges de la carretera. 

 
- S’haurà d’ aportar informe favorable de l’ empresa Aigües Ter Llobregat en relació a 

la posició de la seva canonada respecte de la futura rotonda, així com de les 
mesures previstes per la seva protecció. 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística vigent. 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
Ajuntament de Cardedeu en relació amb l’expedient número 2013/2181. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cardedeu, 
autorització d’obres d'urbanització, construcció d'una rotonda, a la carretera BV-5103 
del PK 2+498 al PK 2+565, marge esquerre i dret, tram urbà, no urbà, al terme 
municipal de Cardedeu (expedient núm. 2013/2181), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, i a l’empresa Aigües Ter 
Llobregat, amb domicili a efectes de notificacions a xxxx, carrer xxx, xx, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Ullastrell, en resolució de l’expedi ent núm. 2013/2363.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 15/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Ullastrell de data 14/03/2013 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’arranjament de camí existent, a la 
carretera BV-1203 del PK 1+630 al PK 2+230, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal d’Ullastrell (expedient  núm. 2013/2363). 
 
En data 09/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Ullastrell en data 14/03/2013 i d’acord 
amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar 
complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
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del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 
de la carretera. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions específiques de l’autorització 

 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- El camí es situarà sempre fora de la zona de domini públic de la carretera, es a dir, 

a més de 3 m de l’aresta exterior de l’explanació. Així mateix, la tanca de fusta es 
col·locarà fora de la zona de domini públic. 

 
- En cap cas, s’afectarà o modificarà la xarxa de desguàs i recollida d’aigües de la 

carretera. 
 
- En el cas que sigui necessari la instal·lació d’una tanca de protecció en front de la 

caiguda de vehicles cap el nou vial, aquest serà de compte i càrrec del sol·licitant.” 
 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament d'Ullastrell en relació amb l’expedient número 2013/2363. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Ullastrell, autorització 
d’obres d’arranjament de camí existent, a la carretera BV-1203 del PK 1+630 al PK 
2+230, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Ullastrell (expedient  núm. 
2013/2363), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit 
en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d'Ullastrell, amb domicili a efectes 
de notificacions a Ullastrell (08231), carrer de la Serra, 17, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. J. M. C., en resolució de l’expedient núm. 2013 /2811.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 02/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. M. C. de data 25/03/2013 en el qual es sol·licita 
autorització a la realització d’obres de construcció d'edificació, a la carretera BV-4602 
al PK 3+720, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Cecília de 
Voltregà (expedient  núm. 2013/2811). 
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En data 10/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per J. M. C. en data 25/03/2013 i d’acord amb el que 
disposen els articles 86.2 i 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
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en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix.  
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions específiques de l’autorització 

 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter 

general o l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre 

de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
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la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 

- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 

 

- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 
obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 

 

- Estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol 
tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació, 
situada a 25 metres en aquest tipus de carretera.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. J. M. C. en relació amb l’expedient número 2013/2811. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. M. C., autorització d’obres de 
construcció d'edificació, a la carretera BV-4602 al PK 3+720, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Santa Cecília de Voltegrà (expedient núm. 2013/2811), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons 
les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. M. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a xxxx, xxx, xx, amb indicació dels recursos procedents. 
 
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
Generalitat de Catalunya, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/2819.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 09/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i 
Sostenibilitat de data 08/04/2013 en el qual es sol·licita autorització d’obres 
d’instal·lació de rètols de desviament provisional per obres, a la carretera C-1411b del 
PK 23+464 al PK 26+517, marge esquerre i dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Manresa (expedient  núm. 2013/2819). 
 
En data 16/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per la Generalitat de Catalunya - Departament de Territori 
i Sostenibilitat en data 08/04/2013 i d’acord amb el que disposa l’article 110 del 
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de 
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitza r complint les condicions que 
s'expressen a continuació:   
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada.  

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
Condicions especifiques 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
- Es complirà la Norma 8.3-IC de senyalització d’obres. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte 

estat de conservació, així com a retirar-lo quan s’acabi el desviament. 
 
- Es realitzarà un acta on es posi de manifest l’estat del ferm abans de l’inici del 

desviament, i una altre acta al finalitzar el mateix. 
 
- Una vegada acabat el desviament, els trams de paviment malmesos degut a 

l’increment de IMD,  seran reparats pels sol·licitants. 
 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el 

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.”  

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per la 
Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat en relació amb 
l’expedient número 2013/2819. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Generalitat de Catalunya - 
Departament de Territori i Sostenibilitat, autorització d’obres d’instal·lació de rètols de 
desviament provisional per obres, a la carretera C-1411b del PK 23+464 al PK 
26+517, marge esquerre i dret, tram no urbà, al terme municipal de Manresa 
(expedient núm. 2013/2819), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a la Generalitat de Catalunya - Departament de 
Territori i Sostenibilitat, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08007), 
carrer Aragó, 244-248, amb indicació dels recursos procedents. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. R. M. G., en resolució de l’expedient núm. 2013 /2988.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 05/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. R. M. G. de data 02 d'abril de 2013 en el qual es sol·licita 
autorització a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, pavimentació, 
a la carretera BP-5107 del PK 37+859 al PK 37+863, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Cànoves i Samalús (expedient núm. 2013/2988). 
 
En data 23/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per R. M. G. en data 02/04/2013 i d’acord amb el que 
disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   

   
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions especifiques 
 
- L’accés autoritzat o part del viari intern que assegura l’accessibilitat a les parcel·les 

confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació 
de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries 
d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir 
la seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
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- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com  
mantenir-lo en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. R. M. G. en relació amb l’expedient número 2013/2988. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. R. M. G., autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, pavimentació, a la carretera BP-5107 del PK 37+859 
al PK 37+863, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i 
Samalús (expedient núm. 2013/2988), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. R. M. G., amb domicili a efectes de 
notificacions a xxxx, xx, x, xx, amb indicació dels recursos procedents. 
 
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. C. A. P., en resolució de l’expedient núm. 2013 /3176.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 16/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. C. A. P., de data 15 d'abril de 2013, en el qual es sol·licita 
autorització per la realització d’obres d’instal·lació de rètol tipus S-320, a la carretera 
BV-4342 al PK 0+825, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà 
(expedient núm. 2013/3176). 
 
En data 30/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per Sr. C. A. P., en data 15 d'abril de 2013 i d’acord amb 
el que disposen els articles 99 i següents  del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat 
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el 

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  
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  Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 



 

149/163 

- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. C. A. P. en relació amb l’expedient número 2013/3176. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. C. A. P., autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol tipus S-320, a la carretera BV-4342 al PK 0+825, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Lluçà (expedient núm. 2013/3176), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. C. A. P., amb domicili a efectes de 
notificacions xxxx, xxx, xx, amb indicació dels recursos procedents. 
 
53.- Dictamen que proposa denegar d’una autoritzaci ó d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2013/1344.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 11/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Navàs en la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un rocòdrom, a la carretera      
BV-4401, del PK 0+650 al PK 0+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Navàs (expedient  núm. 2013/1344). 
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En data 01/03/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació d'un 
rocòdrom. 
 
Atès el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 
• Es una instal·lació no relacionada amb l’explotació  de la carretera i que 

ocuparà el domini públic de la mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article  del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 76.1  
 
En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions 
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements 
funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les 
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.” 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Navàs en relació amb l’expedient número 2013/1344. 
 
Segon.-  Denegar, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació d'un rocòdrom, 
a la carretera BV-4401, del PK 0+650 al PK 0+800, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Navàs (expedient  núm. 2013/1344), sol·licitada per  l’Ajuntament 
de Navàs. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Navàs, amb domicili a efectes 
de notificacions a Navàs (08670), Plaça de l'Ajuntament, 8, amb indicació dels 
recursos procedents. 
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54.- Dictamen que proposa denegar d’una autoritzaci ó d’obres a favor del         
Sr. G. A. S., en resolució de l’expedient núm. 2013 /2419.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

En data 14/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. G. A. S. de data 08/03/2013 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de construcció d’hivernacle fàcilment 
desmuntable, a la carretera XXXX al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de XXXX (expedient núm. 2013/2419). 
 

En data 02/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 

“Vista la sol·licitud formulada per Sr. G. A. S. en data 08/03/2013 i d’acord amb el que 
disposen els articles 78 i 80.3c del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels motius que 
s'expressen a continuació: 
 

Part d’ aquesta insta·lació resta dintre de la zona de servitud de la carretera.” 
 

Atès el que disposa els articles 78 i 80.3c del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 

Article 78 
 

“Utilització de la zona de servitud 
 

En la zona de servitud només es poden realitzar els usos i les activitats prèviament 
autoritzats que siguin compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat pròpia 
d'aquesta zona, d'acord amb el previst en l'article 79. 
 

També s'hi poden realitzar per part dels cossos i forces de seguretat competents 
tasques relatives a la inspecció i control de la vigilància del trànsit i del transport i 
d'altres matèries de la seva competència.” 
 

Atès el que preveu l’article 80.3 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya: 
 

Article 80.3 
 

“A la zona de servitud no es poden autoritzar cap de les actuació següents: 
 

a) Construcció de dipòsits i piscines, tot i que siguin subterranis. 
b) Instal·lacions industrials o de maquinària fixes. 
c) Instal·lacions desmuntables permanents. 
d) Casetes d'eines, de bombes o transformadors. 
e) Qualsevol edificació, tant les de nova planta com la reconstrucció o millora de les 

existents. 
f) Qualsevol actuació que impliqui la constitució d'un obstacle rígid que suposi un perill 
pels vehicles que, accidentalment, puguin sortir de la carretera.” 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. G. A. S. en relació amb l’expedient número 2013/2419. 
 
Segon.-  Denegar, en conseqüència, l’autorització d’obres de construcció d’hivernacle 
fàcilment desmuntable, a la carretera XX al PK XX, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de XXXX (expedient núm. 2013/2419), sol·licitada pel Sr. G. A. S.,  
(expedient número 2013/2419). 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució al Sr. G. A. S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, carrer XX, XX, XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
55.- Dictamen que proposa revocar inicialment les s ubvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2012 als ajuntaments de la pr ovíncia de Barcelona, per a 
fer front a les despeses de transport escolar campa nya “Coneguem els nostres 
parcs”, per no justificar l’activitat subvencionada  dins la data de termini, i per un 
import de mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims 
(1.864,25)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 27 
de maig de 2011, va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer 
front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres 
parcs” exercici 2012. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, va aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions als ajuntaments 
de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la 
campanya “Coneguem els nostres parcs” exercici 2012. 
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Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, la subvenció s’havia 
de justificar abans del 30 de setembre de 2012, mitjançant el compte justificatiu 
simplificat, d’acord amb l’article 18 de les bases específiques d’aquesta convocatòria. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament 
de les subvencions relacionades, les quals no han presentat, a data d’avui, la 
justificació de les actuacions realitzades: 
 
Escola  NIF Import 
Ajuntament de Callús XXXXXX 195 € 
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts XXXXXX 1.669,25 € 

 
Vist l’apartat 3.3.e.)  de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en 
execució del Decret de la Presidència, núm. 882/13 del registre de resolucions, de 
data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de data 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, el gerent de Serveis d’Espais Naturals, proposa al Vicepresident 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva aprovació, a la 
Junta de Govern, els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2012 als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer 
front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem els nostres parcs”, per 
no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini:  
 
Ajuntament  NIF Import 
Ajuntament de Callús XXXXXX 195 € 
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts XXXXXX 1.669,25 € 

 
Segon.-  Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les o presentades i considerades desestimades, la revocació inicial passarà 
a definitiva.   
 
Tercer.-  Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.  
 
56.- Dictamen que proposa revocar inicialment les s ubvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2011 als centres d’educació i nfantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les  despeses als equipame nts pedagògics existents als 
parcs naturals d’aquesta Diputació de Barcelona, qu e es gestionen en règim de 
concessió administrativa, per no justificar l’activ itat subvencionada dins la data 
de termini, i per un import de sis-cents setanta eu ros amb noranta-cinc cèntims 
(670,95) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
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Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28 
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les 
despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació 
de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 26 de maig de 2011, va 
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions als centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les despeses als equipaments 
pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació de Barcelona, que es 
gestionen en règim de concessió administrativa. 
 
Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, les subvencions 
s’havien de justificar abans del 30 de setembre de 2011, mitjançant el compte 
justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18 de les bases específiques d’aquesta 
convocatòria. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament 
de les subvencions  relacionades, les quals no han presentat, a data d’avui,  la 
justificació de les actuacions realitzades: 
 
Escola  NIF Import 
CEIP Mare de Deu de Montserrat XXXXXXXX 303,75 
CEIP  José Juan Ortiz XXXXXXXX 367,20 

 
Vist l’apartat 3.3.e.) de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en 
execució del Decret de la Presidència, núm. 882/13 del registre de resolucions, de 
data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de data 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, el gerent de Serveis d’Espais Naturals, proposa al Vicepresident 
3r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2011, als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i 
secundari, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 
d’aquesta Diputació de Barcelona, que es gestionen en règim de concessió 
administrativa, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini.  
 
Escola  NIF Import 
CEIP Mare de Deu de Montserrat XXXXXXXX 303,75 
CEIP  José Juan Ortiz XXXXXXXX 367,20 
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Segon.-  Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà 
a definitiva.   
 
Tercer.-  Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i als 
efectes escaients.  
 
57.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de s ubvencions a centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secun dari, per les estades als 
equipaments pedagògics existents als parcs naturals  i que es gestionen en 
règim de concessió administrativa, primer semestre any 2013, per un import de 
vint mil cent quaranta euros amb quaranta cèntims ( 20.140,40) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 8 
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics 
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 
d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió 
administrativa. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel 
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5  en relació a l’òrgan 
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva. 
 
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari, en concret la base dotzena que regula la 
composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer, examinar i 
valorar les sol·licituds d’ajuts presentades. 
 
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 2 de maig de 2013, segons acta 
adjunta, per a l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini 
establert en les bases reguladores abans esmentades per al primer semestre de 2013. 
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel  Sr. Andreu Carreras i  Puigdelliura, Diputat 
Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a President  de l’Òrgan Col·legiat;  pel Sr. 
Ramon Minoves i Pujols, coordinador en matèria d’Espais Naturals; pel representant  
de la presidència de la Corporació, Sr. Joseo Maria Sabaté Vidal; pel Gerent de 
Serveis d’Espais Naturals, el Sr. Jordi Bellapart i  Colomer i pel Cap de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals , el Sr. Ramon Espinach Grau; actuant com a secretaria la 
cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Àngels Palacio Pastor. 
 
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els 
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe 
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell. 
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Atès que no s’ha denegat cap subvenció de les sol·licitades. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2013 el President de l’òrgan col·legiat va formular la 
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen. 
 
Atès que la base desena  de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 30.000 € i que la proposta que formula el diputat 
delegat  d’Espais Naturals ascendeix, per al primer   semestre de  2012 a la quantitat 
de 20.140,40  €, a l’aplicació pressupostaria G/50400/173A0/48900. 
 
Atès que d’acord amb aquesta  base desena l’import que es destinarà  a la segona 
convocatòria serà el disponible un cop atorgades les subvencions en primera 
convocatòria 
 
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 
de febrer de 2013. 
 
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa  al Vicepresident 3r. 
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions en la convocatòria del primer semestre  
de l’any 2013, als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs 
naturals d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió 
administrativa. 
 
Segon.- Atorgar les següents subvencions d’acord amb la relació i import que a 
continuació es detallen: 
 

Num Operació 
 

Escola 
 

NIF 
 

Import 
Subvenció  

 
1303001455 1 ESCOLA COSSETÀNIA XXXXXXXX      403,20 €  
1303001455 2 COL. PUB. MARGALLÓ  XXXXXXXX      957,60 €  
1303001455 3 CEIP JOAN SALAMERO  XXXXXXXX          196 €  
1303001455 4 CEIP LLEBETX  XXXXXXXX      851,20 €  
1303001455 5 ESCOLA POBLE NOU  XXXXXXXX          274,40 €  
1303001455 6 SES BEGUES XXXXXXXX        1.000,16 €  
1303001455 7 AFA ESCOLA JOAN COROMINES XXXXXXXX          808,08 €  
1303001455 8 ESCOLA MONTSERRAT SOLA XXXXXXXX      518 €  
1303001455 9 ESCOLA PILAR MESTRES –JAUME TOR XXXXXXXX          476,56 €  
1303001455 10 AMPA CEIP CAMÍ DEL CROS XXXXXXXX          828,80 €  
1303001455 11 EDUCADORS EL PILAR, SL  XXXXXXXX      453,60 €  
1303001455 12 INST. ESCOLA LA TORDERA XXXXXXXX          380,80 €  
1303001455 13 CEIP MOSEN JACINT VERDAGUER  XXXXXXXX          663,04 €  
1303001455 14 SERRA BROSA ESCOLA PATUFET XXXXXXXX          957,60 €  
1303001455 15 ESCOLA PUIGGRACIÓS XXXXXXXX          957,60 €  
1303001455 16 COL. PUB. MARGALLÓ  XXXXXXXX      893,76 €  
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Num Operació 
 

Escola 
 

NIF 
 

Import 
Subvenció  

 
1303001455 17 IES BADALONA VII XXXXXXXX      1.234,24 €  
1303001455 18 AMPA ESCOLA FRANCESC BURNIOL XXXXXXXX      787,36 €  
1303001455 19 IES BADALONA VII XXXXXXXX      1.234,24 €  
1303001455 20 CP ITACA DE BARCELONA  CCT XXXXXXXX      1.064 €  
1303001455 21 ESCOLA JUNGFRAU XXXXXXXX      1.106,56 €  
1303001455 22 IES MONTSERRAT ROIG  XXXXXXXX      1.064 €  
1303001455 23 CEIP LOLA ANGLADA XXXXXXXX      403,20 €  
1303001455 24 INSTITUT MANUEL BLANCAFORT XXXXXXXX      1.212,96 €  
1303001455 25 IES MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN XXXXXXXX          380,80 €  
1303001455 26 IES PERE FONTDEVILA  XXXXXXXX          232,96 €  
1303001455 27 AMPA CEIP EL CARDERÍ  XXXXXXXX      156,80 €  
1303001455 28 CEIP  BERTÍ  XXXXXXXX          504 €  
1303001455 29 ESCOLA VALLDENEU  XXXXXXXX          138,88 €  
                  
           Total           20.140,40 € 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de vint mil cent quaranta euros amb quaranta 
cèntims (20.140,40) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/173A0/48900 
del pressupost de l’exercici 2013, per fer front a les subvencions que s’atorguen. 
 

Quart.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present 
Dictamen.  
 
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 

Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 30 de setembre de 2013 acta de justificació de l’estada, 
mitjançant model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18 
de les bases especifiques d’aquesta convocatòria.   
 
Setè.- Publicar les subvencions atorgades d’acord amb la Base 23 de les Bases 
especifiques d’aquesta convocatòria i de l’article 18 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
58.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del c onveni de col·laboració a 
subscriure entre la Fundació “la Caixa” i la Diputa ció de Barcelona, per al 
desenvolupament del programa de conservació dels es pais naturals protegits 
gestionats per la Diputació de Barcelona, signat el  22 de desembre de 2011.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la 
sessió ordinària de data 24 de novembre de 2011, el dictamen d’aprovació del conveni 
de col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, per al desenvolupament del programa de 
conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona.  
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Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la 
sessió ordinària de data 20 de desembre de 2012, el dictamen d’aprovació de la 
modificació del pacte onzè del conveni de col·laboració esmentat, relatiu a la vigència, 
amb possibilitat de pròrroga i ampliant el termini de vigència a 30 de juny de 2013. 
 
Atès que en el pacte onzè del conveni de col·laboració, relatiu a la vigència, s’estableix 
que el conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel 
temps mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el 
mateix.  
 
Atès que el 13 de març de 2013 es va reunir la Comissió de Seguiment, tal i com 
s’estableix en el pacte setè del conveni de col·laboració entre la Fundació “la Caixa” i 
la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del programa de conservació dels 
espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, signat el 22 de 
desembre de 2011. 
 
Atès que a la reunió de la Comissió de Seguiment de data 13 de març de 2013 es va 
decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni esmentat que finalitza el 30 
de juny de 2013. El termini de pròrroga s’estableix de l’1 de juliol de 2013 al 31 
d’octubre de 2013, degut a que, a data d’avui, algunes de les actuacions per dur a 
terme l’objecte del conveni no han sigut encara realitzades i es preveu que s’executin i 
finalitzin durant el segon semestre de l’any 2013. Es va acordar també que la data 
màxima per justificar els diferents projectes objecte del conveni és el mateix que el de 
la finalització de la vigència del conveni, és a dir, fins el 31 d’octubre de 2013. 
 
Vista la disposició addicional cinquena, en relació amb els articles 108 a 112 de la   
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013)  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que 
elevi  a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació “la 
Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del programa de 
conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, 
signat el 22 de desembre de 2011, amb efectes de l’1 de juliol de 2013 fins el 31 
d’octubre de 2013. 
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El termini màxim de presentació de la justificació de la totalitat de les despeses a la 
Fundació  “la Caixa”, serà el 31 d’octubre de 2013, d’acord amb el procediment 
establert en el pacte setè del conveni signat el 22 de desembre de 2011. 
 
Segon.-  Notificar a la Fundació “la Caixa” el present acord pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
59.- Dictamen que proposa aprovar el programa anual  per a l’any 2013 del Pla 
Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Gavar resa-Moianès, per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorit zació de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, per un import de cent qu aranta-quatre mil cinc-cents 
cinquanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (14 4.555,55) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments de d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2013, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de cent quaranta-quatre mil cinc-cents      
cinquanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (144.555,55) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar el Programa Anual 2013 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per 
la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del 
seu àmbit territorial. 
 
Segon.-  Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de cent quaranta-quatre mil cinc-cents cinquanta-cinc euros 
amb cinquanta-cinc cèntims (144.555,55) € a favor de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/172A0/48902 del present exercici.  
 
Tercer.-  Pagar i justificar l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat 
Programa Anual. 
 
Quart.- Aprovar l’informe justificatiu de les unitats de gestió finalment executades entre 
les taules I i II o altres fora de la programació del Programa Anual 2012.   
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès. 
 
60.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l es subvencions a les 
Agrupacions de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a 
l’any 2013, per import de dos milions quatre-cents cinquanta-cinc mil nou-cents 
dos (2.455.902) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels Ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) desenvolupa, des de l’any 1987, un programa 
per a la redacció i execució dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals, 
d’acord amb el que estableix la Llei 6/1988 de 30 de març, Forestal de Catalunya. 
 
Considerant que 284 municipis forestals de la província tenen Plans redactats i 
participen des de fa anys en aquest programa, i que aquests plans es gestionen a 
través de les ADF dels diferents municipis. 
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Vist que són finalitats pròpies i específiques de la Diputació de Barcelona, en virtut del 
que disposa l’article 31 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc 
de la política econòmica i social. 
 
Atès que per a la consecució d’aquestes finalitats és competències de la Corporació 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica a tots els municipis de la 
província, especialment als de menor capacitat econòmica i gestió. 
 
Considerant que en exercici de la mateixa, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 
data de 29 de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores i la Convocatòria 
de les Subvencions de la Prevenció Local d’Incendis Forestals per a l’any 2013, les 
quals van ser publicades al BOPB amb data de 12 de desembre de 2012. 
 
Vist que un cop conclòs el termini per a la presentació de sol·licituds per part de les 
Agrupacions de Defensa Forestal, el número de municipis interessants en participar en 
aquests ajuts ha estat de 275. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 19 de les bases reguladores, s’ha constituït l’òrgan 
col·legiat en data 25 d’abril de 2013 per a la Prevenció Local d’Incendis Forestals. 
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt 
d’Espais Naturals, actuant com a president; pel Sr. Jose Recaredo Vidiella Roca, 
coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,  pel Sr. Ramon Minoves i Pujols, 
coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient; pel representant de la 
presidència de la Corporació, Sr. Josep Maria Sabaté Vidal; pel Gerent de Serveis 
d’Espais Naturals, el Sr. Jordi Bellapart Colomer; pel Sr. Miquel Àngel Villamuera 
González, cap de la secció de Prevenció d’Incendis Forestals de l’Oficina Tècnica; i 
actuant com a secretaria la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, la Sra.  
Àngels Palacio Pastor. 
 
Vista l’acta de la reunió de l’òrgan col·legiat, en que es proposa la concessió de 
subvencions a les entitats i pels imports que figuren a la relació que s’adjunta com a 
Annex 1 al present dictamen. 
 
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració per l’Oficina Tècnica 
de Prevenció d’Incendis Forestals, en data de 8 d’abril de 2013, d’acord amb l’article 
16 de les bases reguladores. L’ esmentat informe s’adjunta al present Dictamen i 
forma part íntegra d’ ell. 
 
Atès que el President de l’òrgan col·legiat ha formulat proposta de concessió de 
conformitat amb el que preveu l’article 13 de les bases reguladores, i això ha 
representat poder subvencionar a 275 municipis, que són el 100% dels municipis 
sol·licitants, segons el detall que consta en la relació adjunta al present dictamen, i que 
el finançament serà per un import total de 2.455.902 €, d’acord amb el que preveu el 
Pressupost de l’Oficina de Prevenció d’Incendis. S’adjunta proposta de concessió 
acompanyant el present Dictamen. 
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Considerant que hi ha crèdit hàbil i suficient a les aplicacions pressupostàries 
G/50002/172A/48900 i G/50002/172A0/78900 del present pressupost, per a satisfer la 
quantitat total atorgada. 
 
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 
de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de subvencions per a l’execució dels Plans Municipals 
de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal per a l’any 
2013, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la relació adjunta com a 
annex 1 del present dictamen, que comença per a l’ADF Alt Berguedà, i acaba per 
l’Associació de Pagesos Gallecs. 
 
Segon.-  Disposar la despesa de dos milions quatre-cents cinquanta-cinc mil nou-cents 
dos (2.455.902) € que comporta de les subvencions esmentades, 2.454.902 € amb 
càrrec a la partida pressupostària G/50002/172A0/48900 i 1.000€ amb càrrec a la 
partida pressupostària G/50002/172A0/78900, segons la relació que s’adjunta a 
l’annex 1. 
 
Tercer.-  Establir que pel pagament de les subvencions caldrà justificació prèvia de les 
despeses efectuades de conformitat amb el que disposa l’article 25 de les Bases 
reguladores esmentades.  
 
Quart.-  Notificar la present resolució a les Agrupacions de Defensa Forestal 
relacionades a l’annex 1. 
 
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un 
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 
 


