Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
Data:
Caràcter:
Hora començament:
Hora d’acabament:
Lloc de la reunió:

12 de setembre de 2013
Ordinària
11:10 hores del matí
11:30 hores del matí
Sala Prat de la Riba

PRESIDENT
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
DIPUTATS
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Excm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.m.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Joan Roca i Lleonart
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Ramon Riera Bruch
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sra. Mireia Hernández i Hernández
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sra. Mercè Rius i Serra
Sr. Ramon Castellano Espinosa
Sr. Arnau Funes i Romero
Sr. Pere Prat i Boix

SECRETÀRIA GENERAL
Sra. Petra Mahillo García
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps
INTERVENTORA GENERAL
Sra. Teresa Raurich Montasell

EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Josep Llobet Navarro

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 25 de juliol de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Ratificació de:
2.- Decret de la Presidència, de data 2 de setembre de 2013, que resol delegar la
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Muntanya de
Montserrat, per a la sessió del dia 12 de setembre de 2013.
Dictàmens
3.- Dictamen de la Presidència que proposa aprovar la modificació de la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Institut Municipal
d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú
4.- Dictamen de la Presidència que proposa la designació de representant de la
Diputació de Barcelona en el Consell Rector de l’Entitat Autònoma Museu
d’Arqueologia de Catalunya, per a la sessió del dia 26 de setembre de 2013.
Es dóna compte de:
5.- Decret de la Presidència, de data 16 de juliol de 2013, de compareixença, davant el
Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, en el procediment de reconeixement de dret núm.
523/2013 instat per G. L. V. contra la denegació de la compatibilitat sol·licitada pel
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari.
6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
de Barcelona, que desestima el recurs 116/2012 interposat per Luretrans, SL. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
ocasionats al semiremolc de la seva propietat en xocar amb la branca d’un arbre que
envaïa el carril pel qual circulava a la carretera C-1413.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
7.- Dictamen que proposa aprovar el protocol entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per col·laborar
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en el desenvolupament de les accions de commemoració del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya.
Direcció de Relacions Internacionals
8.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels imports totalment justificats per
algunes de les entitats subvencionades en el marc de la Convocatòria específica
201220125120004243 regulada mitjançant dictamen 384/12, de 28 de juny, que
aprovà 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 (2012).
9.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació d’errada material en el dictamen
213/13, de 30 de maig, d’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.
Coordinació en matèria de Cultura
Ratificació de:
10.- Decret de la Presidència que resol perllongar fins el 30 de novembre de 2013 el
termini de resolució de la convocatòria oberta per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment i difusió de la
cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (codi de la convocatòria: 04943/13), i de
la convocatòria oberta per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada
d’activitats anuals per a l’any 2013 (codi convocatòria 05123/13) i modificar òrgan
col·legiat que ha d’elaborar la proposta de concessió de les subvencions per
adequar-lo al que regula l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona.
Oficina de Difusió Artística
11.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la
concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a
l’adquisició, lloguer i/o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió
d’audiències dels espais escènics municipals. Any 2013”.
Gerència de Serveis de Biblioteques
12.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 20122015, la formalització del conveni específic de col·laboració en relació amb l’actuació
“Obres de manteniment i actualització biblioteca municipal”, a signar amb l’ajuntament
de Ripollet, per import de tres-cents dos mil cinc-cents (302.500) €.
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
13.- CANYELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Pla inversió local 2013”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
14.- CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import noranta-un mil cinc-cents trenta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims
(91.531,85) € per a finançar l’actuació local “Aigües Llobregat, 8a f.”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
15.- LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import noranta mil trenta-sis euros amb quinze cèntims (90.036,15) € per a finançar
l’actuació local “Cruïlla av. Catalunya”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
16.- LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import vuitanta-quatre mil nou-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims
(84.963,85) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat carrers”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
17.- MURA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
vint-i-quatre mil dos-cents noranta-un euros amb cinc cèntims (24.291,05) € per a
finançar l’actuació local “Rehab. teulada La Fàbrica”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
18.- OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
trenta-dos mil quatre-cents trenta-dos euros amb trenta-un cèntims (32.432,31) € per a
finançar l’actuació local “Neteja forestal Mas Mestre”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
19.- LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local
“Poliesportiu i vestuaris camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- SALLENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Cal Carrera i Fàbrica
Vella”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
21.- SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació local
“Adequació sala cultura Cal Gallifa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
22.- SANT LLORENÇ D'HORTONS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent quaranta mil (140.000) € per a finançar l’actuació local “Gestió
urbanísitca diversos sectors”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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23.- TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta-set mil (97.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013, f. 1”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
24.- TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
setanta-vuit mil (78.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013 f. 2”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
25.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import seixanta-tres mil cent cinquanta-vuit euros amb divuit cèntims (63.158,18)€
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses, f. 2”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
26.- MONTMELÓ.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Aigua i enllumenat pl.
Constitució i c/Cucurny”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de
destinar noranta-un mil (91.000) € a finançar l’actuació “Inversions vàries”.
27.- MONTMELÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta-un mil (91.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions vàries”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a finançar “Aigua i
enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny” .
28.- SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit
de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrers Alou
i Sant Genís, 2a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar
cinquanta mil (50.000) € a finançar l’actuació “Carrer Alou, 1a f. i Casa Vila, 1a f.”.
29.- SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrer Alou,
1a f. i Casa Vila, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit
per finançar “Carrers Alou i Sant Genís, 2a f”.
30.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de
Caixa d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77) € per
a finançar l’actuació local “Centre de dia i gent gran al CAP”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar l’actuació “Inversions
2013, f.1”.
31.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ per a
finançar l’actuació local “Inversions 2013, f.1”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, provinent del crèdit per finançar “Centre de dia i gent gran al CAP”.
FEDER
32.- PUIGDÀLBER.- Dictamen que proposa aprovar una línia de préstecs-pont del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de
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Puigdàlber, d’un import màxim de tres-cents cinquanta-un mil cent vint-i-un euros amb
quaranta-tres cèntims (351.121,43) €.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
33.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni d’autorització d’ús de la
finca situada al Passeig de la Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, signat el 15 de
novembre de 2009, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, per al període comprès
entre el 15 de novembre de 2013 i el 14 de novembre de 2017.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
34.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració
General de l’Estat, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Dirección
General de la Industria y la Pequeña y Mediana Empresa) i la Diputació de Barcelona
per a l’establiment de punts d’assessorament i inici de tramitació (PAIT) integrats a la
xarxa CIRCE.
Servei de Comerç Urbà
35.- Dictamen que proposa aprovar la revocació inicial de les subvencions atorgades
en règim de concurrència competitiva a les associacions de comerciants de la
província de Barcelona en el marc de la convocatòria número 2012/4193, que s’havien
d’executar en el període d’1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2012 i justificar
com a màxim fins el 31 de març de 2013.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis d’Educació
36.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les renúncies
dels ajuts atorgats consistents en fons de prestació destinats a “Suport al servei de
menjador de les escoles bressol municipals” en el marc de la convocatòria 2012 del
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Suposa, renúncies:
trenta-vuit mil cinc-cents dos euros amb catorze cèntims (38.502,14)€, reduccions:
vint-i-set mil catorze euros amb catorze cèntims (27.014,14) € i reconeixement dret:
onze mil quatre-cents vuitanta-vuit (11.488)€.
37.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les renúncies
dels ajuts atorgats consistents en fons de prestació destinats a “Desenvolupament de
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc de la
convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
Suposa, renúncies: cinc mil cinc-cents setanta euros amb vuitanta-un cèntims
(5.570,81) €, reduccions: nou-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-set cèntims
(945,67) € i reconeixement dret: quatre mil sis-cents vint-i-cinc euros amb catorze
cèntims (4.625,14) €.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2013/1626.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M. T. F. C., en resolució de l’expedient núm. 2013/4193.
40.- Dictamen que aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S. P. S., en
resolució de l’expedient núm. 2013/4929.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Matadepera, en resolució de l’expedient núm. 2013/5199.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
42.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del conveni de col·laboració a
formalitzar amb la Federació d’ADF del Maresme, per a la participació en el Pla
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012, per un import de quatre
euros amb noranta-quatre cèntims (4,94) €.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
43.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada a l’Associació
Edulis en la convocatòria de subvencions a entitats culturals per activitats en l’àmbit
dels parcs naturals 2013, per un import de cinc-cents trenta-nou euros amb
seixanta-quatre cèntims (539,64) €.
44.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació d’errada material en el dictamen
307/12, de 17 de maig, d’atorgament de subvencions a Explotacions Forestals,
Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a desenvolupar en
l’àmbit dels parcs naturals.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2013.- Pel Sr.
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 25 de juliol de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Decret de la Presidència, de data 2 de setembre de 2013, que resol delegar la
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Muntanya de
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Montserrat, per a la sessió del dia 12 de setembre de 2013.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret,
que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat de la Muntanya de
Montserrat pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras.
El Patronat té previst celebrar sessió del Patronat el proper dia 12.9.2013, a la qual el
Sr. Salvador Esteve no podrà assistir.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una delegació només per a aquesta sessió en favor del Sr. Joan
Capdevila Esteve, d’acord amb els estatuts del Patronat.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera
sessió el dia 12.9.2013.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 14.2.2013 i publicada al BOPB de 19.3.2013, que atribueix a la
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta
de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la
següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Delegar l’assistència a la sessió del Patronat de la Muntanya de Montserrat
convocada pel proper dia 12.9.2013, i designar el Sr. Joan Capdevila Esteve, en
substitució de l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, en la representació que ostenta,
només per a aquesta sessió.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui,
Tercer.- Notificar el present acord al Patronat i a l’ interessat, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
3.- Dictamen de la Presidència que proposa aprovar la modificació de la
designació de representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme
Autònom Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú.- 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
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designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines persones s’atorga
aquesta representació.
Entre aquests Organismes es troba l’Institut Municipal d’Educació i Treball, Organisme
autònom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de
representants en altres Ens.
Quant a la durada de la designació, llevat que la normativa específica o els propis
Estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de
representació efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si
no es revoquen abans, quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser
efectuades.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mercè Munne Dedeu com a
vocal en el Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, Organisme
autònom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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Segon.- Designar la Sra. Rosa
Serra Rotés, Coordinadora de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, representant de la Diputació de Barcelona com a
vocal en el Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, Organisme
autònom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Tercer.- Llevat que la normativa específica o els propis Estatuts prevegin un període
diferent, totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg
del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o
es modifiquin abans.
Quart.- Notificar el present acord a l’ Ens i persones afectats per la modificació, per al
seu coneixement i efectes oportuns.
4.- Dictamen de la Presidència que proposa la designació de representant de la
Diputació de Barcelona en el Consell Rector de l’Entitat Autònoma Museu
d’Arqueologia de Catalunya, per a la sessió del dia 26 de setembre de 2013.- 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. Entre aquests Organismes es troba l’Entitat Autònoma Museus
d’Arqueologia de Catalunya.
La Llei 7/2011, de 27.7, de mesures fiscals i financeres derogà el D 294/2003 de 2.12,
pel qual s’aprovaven els estatuts de l’Entitat autònoma, tot preveient que les funcions
de l’Entitat serien assumides per l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural que s’havia
de crear.
Dins d’aquest procés, l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia de Catalunya ha
manifestat a aquesta Corporació la intenció de convocar sessió del seu Consell Rector
per al proper dia 26.9.2013 i sol·licita que es faci la designació del representant de la
Diputació de Barcelona per poder assistir-hi.
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.
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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 30/1992, 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.
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 representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Rector de
l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia de Catalunya, per a la sessió del dia
26.9.2013 la Sra. Marta Alòs López, Coordinadora en matèria de Cultura d’aquesta
Corporació, deixant sense efecte qualsevol nomenament anterior.
Segon.- Notificar el present acord a l’ Ens i a la Sra. Alòs, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
5.- Decret de la Presidència, de data 16 de juliol de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, en el procediment de
reconeixement de dret núm. 523/2013 instat per G. L. V. contra la denegació de la
compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d’una segona activitat en el
sector públic sanitari.- 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 Social núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a demandada en el procediment de reconeixement de dret núm.
523/2013, instat per la senyora G. L. V. contra el decret de la Presidència de la
Diputació de data 21 de maig de 2010, pel qual es va desestimar el recurs interposat
per l’esmentada senyora contra el decret de data 1 de març de 2010, que li denegava
la compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d'una segona activitat en el sector
públic sanitari.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
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Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable 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. 13 de Barcelona en el procediment
de reconeixement de dret núm. 523/2013, instat per la senyora G. L. V. contra el
decret de la Presidència de la Diputació de data 21 de maig de 2010, pel qual es va
desestimar el recurs interposat per l’esmentada senyora contra el decret de data 1 de
març de 2010, que li denegava la compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d'una
segona activitat en el sector públic sanitari.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui esdevenir.
6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs 116/2012 interposat
per Luretrans, SL. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys ocasionats al semiremolc de la seva propietat
en xocar amb la branca d’un arbre que envaïa el carril pel qual circulava a la
carretera C-1413.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 116/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per Luretrans S.L. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 16 de
gener de 2012, relativa a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
part actora en relació amb els danys materials provocats al semiremolc del vehicle de
la seva propietat, en xocar amb la branca d’un arbre que envaïa el carril pel qual
circulava a la carretera C-1413.
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 no pot afirmar-se que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
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funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 116/2012, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per Luretrans, S.L. contra la resolució de la
Diputació de Barcelona, de 16 de gener de 2012, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació amb els danys
materials provocats al semiremolc del vehicle de la seva propietat, en xocar amb la
branca d’un arbre que envaïa el carril pel qual circulava a la carretera C-1413, ja que
no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, en
especial, la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
7.- Dictamen que proposa aprovar el protocol entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Girona per col·laborar en el desenvolupament de les accions de commemoració
del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist que mitjançant Decret de 18 de desembre de 1913 s’aprovà la possibilitat de
mancomunació de les províncies i que el 8 de gener de 1914 els delegats de les
quatre diputacions catalanes, encapçalats pels respectius presidents, varen subscriure
el projecte d’estatut de mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la
Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions.
Vist que en un període de temps certament breu es varen realitzar accions concretes
per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que
han estès la seva actuació fins als nostres dies.
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Vist que, les quatre diputacions catalanes i la Generalitat de Catalunya es proposen
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta en una situació ben difícil, amb
migradesa de recursos econòmics. Una feina que presenta un balanç –d’altra banda
ben destacable- d’accions concretes que significaren una gran aportació al progrés
social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent al mateix temps que posà
les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que
perviuen en el temps amb la voluntat que, aquesta commemoració no només romangui
com un record de la memòria històrica, sinó que se’n pugui fer ressò d’aquella
experiència aprofitant les sinèrgies de diferents institucions catalanes per treure’n una
experiència aplicable als moments actuals, i tot plegat amb una mirada de modernitat
que aquests ens proporcionen.
Vist que es considera necessària la commemoració d’aquests cent anys des de l’inici
de la Mancomunitat de Catalunya i fent-ho amb igual esperit de conjunt per la qual
cosa les actuacions s’han de dur a terme en col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i les quatre diputacions.
Vist l’apartat 3.4 i.1 de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de “Protocol entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per col·laborar
en el desenvolupament de les accions de commemoració del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya.”, el text literal del qual és el següent:
“PROTOCOL ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, I LES
DIPUTACIONS DE BARCELONA, TARRAGONA, LLEIDA I GIRONA PER
COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DE COMMEMORACIÓ
DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Barcelona, ......... de ........... de 2013
INTERVENEN
GENERALITAT DE CATALUNYA representada per ....................
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve
i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, representada pel seu President, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i
Tous, assistit per la Secretària General de la Corporació Pilar Sánchez Peña.
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DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu President, l’Il·lm. Sr. Joan Giraut i Cot,
president de la Diputació de Girona, assistit per ................
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, representada pel seu President, l’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet,
assistit per ....................
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu
acord fan constar els següents
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Mitjançant Decret de 18 de desembre de 1913 s’aprovà la possibilitat de mancomunació
de les províncies. Els dies 20, 22 i 23 d’aquell mateix mes es reuní a l’antic Palau de la
Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar
l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels
respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de mancomunitat i el 6 d’abril de
1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre
diputacions.
II. Amb una clara idea de sumar capacitats i esforços de les diputacions catalanes, es va
constituir una institució amb voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement
polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i
absents –des de les viàries fins a les educatives o les culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora
de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres
pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació
fins als nostres dies.
III. Per tot això, les quatre diputacions catalanes i la Generalitat de Catalunya es proposen
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta en una situació ben difícil, amb migradesa
de recursos econòmics. Una feina que presenta un balanç –d’altra banda ben destacabled’accions concretes que significaren una gran aportació al progrés social, econòmic i
nacional del nostre País i de la seva gent al mateix temps que posà les bases per a
estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps amb la
voluntat que, aquesta commemoració no només romangui com un record de la memòria
històrica, sinó que se’n pugui fer ressò d’aquella experiència aprofitant les sinèrgies de
diferents institucions catalanes per treure’n una experiència aplicable als moments actuals, i
tot plegat amb una mirada de modernitat que aquests ens proporcionen.
IV. Per tot això, es considera necessària la commemoració d’aquests cent anys des de l’inici
de la Mancomunitat de Catalunya i fent-ho amb igual esperit de conjunt per la qual cosa les
actuacions s’han de dur a terme en col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les
quatre diputacions.
Amb aquest propòsit, des de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret d’1 de març de
2013, s’han iniciat treballs per a l’impuls d’accions amb la voluntat de coordinar i donar
suport en les actuacions necessàries per a la commemoració del primer centenari de la
Mancomunitat.
V. Que la minuta de protocol va ser aprovada per .................... de data ................de la
Diputació de Barcelona.
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VI. Que la minuta de protocol va ser aprovada per .................... de data ................de la
Diputació de Tarragona.
VII. Que la minuta de protocol va ser aprovada per .................... de data ................de la
Diputació de Girona.
VIII. Que la minuta de protocol va ser aprovada per .................... de data ................de la
Diputació de Lleida.
Per tot això, les parts que intervenen, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest protocol, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del protocol
L’objecte d’aquest protocol és establir una marc de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que permeti la
cooperació mútua en la planificació i el desenvolupament de les accions de commemoració
del centenari de l’inici de la Mancomunitat de Catalunya.
Segon.- Objectiu de la commemoració
L’objectiu serà la col·laboració en camps comuns de reflexió, i el desenvolupament
d’activitats i projectes d’àmbit històric, cultural, acadèmic, ciutadà i polític que es
materialitzaran entre d’altres activitats, en exposicions, debats, seminaris, publicacions,
festes ciutadanes, que permetin la divulgació i la participació ciutadana en uns fets històrics
tan importants.
Es tracta de configurar:
a) Una commemoració oberta a l’entorn d’un eix central constituït per actes organitzats
directament per la Diputació de Barcelona, per les altres diputacions catalanes i la
Generalitat de Catalunya, al temps que ha de permetre l’adhesió d’altres administracions
que omplin el territori d’esdeveniments que traslladin l’esperit de la celebració. Igualment ha
de permetre l’adhesió d’entitats de la societat civil, des d’aquelles que tenen el seu origen a
les diputacions i a l’obra de la Mancomunitat (des de l’Institut d’Estudis Catalans a l’Escola
Superior d’estudis agraris passant per la Biblioteca de Catalunya) com les que se sentin
vinculades (des del Centre excursionista de Catalunya fins a ferroviaris o meteoròlegs).
b) Una commemoració amb una mirada internacional, tant pel que fa a situar-se en el
coneixement de la comunitat internacional com en prendre distància, per adonar-se de la
importància de l’esforç que van dur a terme homes com Prat de la Riba o Puig i Cadafalch
en la seva tasca de construcció dels elements que havien de contribuir al progrés i qualitat
de vida dels pobles i ciutats de Catalunya.
c) Una commemoració amb sentit de modernitat com ho va ser l’obra mateixa de la
Mancomunitat cercant l’ús de canals i instruments vinculats a les noves tecnologies i la
participació de la ciutadania.
Tercer.- Desenvolupament de la col·laboració
La Diputació de Barcelona realitzarà les funcions d’impuls i coordinació de tots aquells
actes, actuacions, activitats, projectes i esdeveniments en general que s’hagin de realitzar
per a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.
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Quart.- Assumpció de compromisos econòmics
El present protocol d’intencions no implica per sí mateix l’assumpció de compromisos
econòmics per les parts. No obstant, en cas que les parts convinguin realitzar aportacions
econòmiques durant l’execució del mateix, aquestes hauran de ser prèviament aprovades
per la/s part/s que les hagin de realitzar d’acord amb el procediment establert en la seva
normativa interna.
Cinquè.- Acords específics d’execució
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest protocol es podrà portar a terme
a través d’acords d’execució específics pactats de forma expressa per les parts, els quals
s’hauran de formalitzar, si s’escau, mitjançant els corresponents convenis per desenvolupar
les accions concretes que les parts estimin convenients. En els esmentats convenis es
reflectirà la dimensió i abast de la cooperació, així com els compromisos, tant econòmics
com de qualsevol altre tipus assumits per les parts.
Aquests convenis requeriran l’aprovació de les institucions que els subscriguin, i, tindran,
des del moment de la seva signatura la consideració de part integrant d’aquest protocol.
Sisè.- Comissió de seguiment
Pel desenvolupament, aplicació i seguiment d’aquest protocol, es constituirà una comissió
de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signatàries.
En el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada en vigor del present protocol es
designaran les persones que formaran part de la dita comissió.
Aquesta comissió s’anirà reunint en el decurs de la vigència d’aquest protocol, tantes
vegades com les parts considerin necessari i, com a mínim cada sis mesos i al seu
acabament, per tal de valorar els resultats de la col·laboració.
Des d’aquesta comissió també es resoldran els problemes sobre la interpretació i l’execució
del protocol d’intencions i, particularment, dels acords específics de desenvolupament.
Setè.- Vigència
Aquest protocol té una vigència des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2014.
El protocol es pot prorrogar per acord mutu de les parts de forma expressa per escrit.
Vuitè.- Causes de resolució
Seran causes d’extinció anticipada d’aquest protocol d’intencions:
- L’acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
- La denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de dos mesos d’anticipació.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
En aquests casos s’establirà, en funció de la causa concreta d’extinció, i a la vista de la
situació particular de les actuacions en curs, la forma de finalització d’aquestes actuacions.
Les parts hauran d’emetre un informe de les actuacions realitzades fins a la data de la
resolució del protocol.
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Novè.- Naturalesa
Aquest protocol té la naturalesa de declaració de voluntats no vinculant jurídicament fins a
l’adopció, si escau, dels convenis específics corresponents.
I, en prova de conformitat les persones que l’atorguen signen el present protocol
d’intencions en sis exemplars originals i a un sol efecte, en el lloc i dates que s’assenyalen a
l’encapçalament.”

Segon.- Designar al Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller, Coordinador general de la
Corporació, per a què formi part de la comissió de seguiment prevista a l’apartat sisè
del protocol, en nom de la Diputació de Barcelona.
Direcció de Relacions Internacionals
8.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels imports totalment justificats
per algunes de les entitats subvencionades en el marc de la Convocatòria
específica 201220125120004243 regulada mitjançant dictamen 384/12, de 28 de
juny, que aprovà 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 (2012).- 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,
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 el marc de la convocatòria 201220125120004243 relativa a subvencions per a
donar suport a campanyes i accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament, en data 8 de març de 2013 es va aprovar, mitjançant resolució de la
Presidència de la corporació (D 1675/13), l’acceptació de les renúncies a les
subvencions atorgades a la Fundación Hazloposible i a la Fundació Privada Contes del
Món per import de vuit mil cinc-cents noranta-sis (8.596) € i set mil quatre-cents
setanta-tres (7.473) €, respectivament. Per mitjà d’aquest mateix acte, es va procedir a
regularitzar comptablement ambdues subvencions per les anualitats de 2013 i 2014,
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mentre que els imports corresponents a l’anualitat 2012 es van regularitzar un cop
incorporats els romanents 2012 al pressupost de la Direcció de Relacions
Internacionals. De resultes d’aquestes modificacions, l’import total regularitzat va ser
de setze mil seixanta-nou (16.069) €.
En relació a aquesta mateixa convocatòria, malgrat la previsió a la Base 1era de les
Bases Reguladores Generals, d’un ampli període d’execució de les activitats, entre l’1
de gener 2012 i 30 de juny del 2014, fruit de la voluntat de poder incloure les diferents
tipologies d’accions que eventualment s’hi poguessin presentar, hi ha un grup
d’entitats les quals, d’acord amb l’Informe Tècnic elaborat per l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament es confirma que, en data 31 de juliol de 2013, han executat i
justificat la totalitat dels projectes subvencionats. És per això que es considera oportú
procedir al pagament del 40% de la subvenció pendent de transferir (el 30%
corresponent a l’exercici pressupostari 2013, i el 10% corresponent a l’exercici
pressupostari 2014), evitant així el desajust temporal que suposaria haver d’esperar a
l’any 2014 per efectuar la totalitat dels pagaments. A continuació s’indica, en el Quadre
1, la previsió de despeses d’acord amb l’establert a la Base 5ena de la Convocatòria
específica 201220125120004243 i, en el Quadre 2, la proposta de pagament
elaborada per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, una vegada finalitzades i
justificades les accions subvencionades.
Quadre 1
Entitat
Setem
Catalunya
As. Taula
Colòmbia
Fedelatina

Pagament 60%
(Exercici 2012)

Pagament 30%
(Exercici 2013)

Pagament 10%
(Exercici 2014)

Projecte

Subvenció

Festa Comerç Just

15.000 €

9.000 €

4.500 €

1.500 €

6.375 €

3.825 €

1.912,50 €

637,50 €

6.150 €

3.690 €

1.845 €

615 €

6.064 €

3.638,40 €

1.819,20 €

606,40 €

8.717 €

5.230,20 €

2.615,10 €

871,70 €

42.306 €

25.383,60 €

12.691,80 €

4.230,60 €

Projecte

Subvenció

Pagament 60%
(Exercici 2012)

Pagament 40%
(Exercici 2013)

Festa Comerç Just

15.000 €

9.000 €

6.000 €

6.375 €

3.825 €

2.550 €

6.150 €

3.690 €

2.460 €

6.064 €

3.638,40 €

2.425,60 €

8.717 €

5.230,20 €

3.486,80 €

42.306 €

25.383,60 €

16.922,40 €

Jornades Colòmbia
2013
L’estratègia
codesenvolupament
Expos.
Testimonis coop.

Fund. Josep
Comaposada
Petits
Aprèn a cooperar
Músics Món
IMPORTS TOTALS

Quadre 2
Entitat
Setem
Catalunya
As. Taula
Colòmbia
Fedelatina
Fund. Josep
Comaposada
Petits
Músics Món

Jornades Colòmbia
2013
L’estratègia
codesenvolupament
Expos.
Testimonis coop.
Aprèn a cooperar
IMPORTS TOTALS

Atès que, l’esmentada Base 5ena disposava el detall de la consignació pressupostària
que s’establia de forma plurianual, essent a càrrec dels exercicis pressupostaris 2012,
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2013 i 2014 de la Corporació els imports de noranta mil (90.000) €, quaranta-cinc mil
(45.000) € i quinze mil (15.000) €, respectivament.
Atès l’anteriorment exposat, es considera convenient procedir a liquidar els imports
pendents de transferir que representen un total de setze mil nou-cents vint-i-dos euros
amb quaranta cèntims (16.922,40) €, corresponents als exercicis 2013 i 2014, a
cadascuna de les entitats que han justificat la totalitat de la subvenció concedida,
segons s’indica al Quadre 2. Així mateix, s’informa que es realitzaran els ajustos de
valor necessaris relatius a l’anualitat 2014 per cadascuna de les referides entitats, per
un valor total de quatre mil dos-cents trenta euros amb seixanta cèntims (4.230,60) €, i
que es tindrà en compte l’ajust de valor realitzat en data 8 de març de 2013, mitjançant
resolució de la Presidència de la corporació (D 1675/13).
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, 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
ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació dels imports pendents de pagament, que es corresponen
amb despeses totalment justificades, segons el que es detalla als Quadres 1 i 2 de la
part dispositiva, en el marc de la Convocatòria específica 201220125120004243
regulada mitjançant dictamen 384/12, de 28 de juny, que aprovà 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 (2012), de conformitat amb
el proposat pel Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament en l’Informe
Tècnic que s’acompanya.
Segon.- Ajustar la despesa prevista per l’exercici 2014 aprovada mitjançant la
Convocatòria específica 201220125120004243, en el sentit de reduir-la per import de
quatre mil dos-cents trenta euros amb seixanta cèntims (4.230,60)€.
Tercer.- Autoritzar i disposar el pagament dels imports individuals especificats per
cadascuna de les referides entitats de conformitat amb el Quadre 2 de la part
dispositiva, que sumen un total de setze mil nou-cents vint-i-dos euros amb quaranta
cèntims (16.922,40) €, els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10400-143A0-48903 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona.
Quart.- Notificar els acords precedents als interessats.
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9.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació d’errada material en el dictamen
213/13, de 30 de maig, d’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.- 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,
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 de 2012 (AJG 676/12).
En relació a 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.
És en aquest sentit que, en sessió de data 30 de maig de 2013, la Junta de Govern
d’aquesta corporació va aprovar el dictamen d’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 (AJG 213/13).
Tanmateix, en relació al projecte “Creació d’una xarxa d’empreses simulades SEFED
al Marroc” presentat per la Fundació Inform, es va produir una errada material en el
quadre de pressupost plurianual reformulat distribuït per socis executors, donat que la
partida A.6. de material gràfic i de difusió, publicacions, disposava cinc-cents
setanta-sis (576) € quan havia de dir mil cinc-cents setanta-sis (1.576) €; així es va
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veure igualment afectat el resultat total el qual en lloc de ser seixanta-quatre mil
cinc-cents setanta-sis (64.576) €, havia de ser seixanta-cinc mil cinc-cents setanta-sis
(65.576) €.
Vist l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte de la
potestat de l’Administració de rectificar els errors materials existents en els seus actes.
Vist, finalment, l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB, de data 19 de febrer de 2013, quant a l’aprovació de convocatòries
i concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, 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
ACORDS
Primer.- Rectificar l’errada material continguda en la fitxa de l’Informe Tècnic de data 9
de maig de 2013, corresponent a la Fundació Inform, que va ser aprovada mitjançant
dictamen 213/13, de 30 de maig, d’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, tal i com es detalla a la part dispositiva d’aquest acte i que queda
finalment reflectida en la fitxa que s’acompanya al present acte i que substitueix
l’anterior.
Segon.- Notificar l’acord precedent a la Fundació Inform.
Coordinació en matèria de Cultura
10.- Decret de la Presidència que resol perllongar fins el 30 de novembre de
2013 el termini de resolució de la convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de
foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (codi de la
convocatòria: 04943/13), i de la convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura
popular i tradicional amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any
2013 (codi convocatòria 05123/13) i modificar òrgan col·legiat que ha d’elaborar
la proposta de concessió de les subvencions per adequar-lo al que regula
l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 11
d’abril de 2013, va adoptar l’acord d’aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per
a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de
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cultura popular i tradicional d’arrel catalana amb programació continuada d’activitats
anuals per a l’any 2013 (acord núm. 136/13). En paral·lel, a la mateixa sessió es va
adoptar també un altre acord aprovant les Bases Reguladores i convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (acord
núm. 135/13).
A la sessió plenària de la Diputació de Barcelona,de data 25 d’abril de 2013, es va
presentar una moció per part del Grup Popular d’aquesta Corporació en el sentit de
demanar a la Junta de Govern que suspengués les convocatòries en curs de suport a
la cultura popular i tradicional i procedís a fer-ne una conjunta en condicions similars a
la dels anys anteriors, per considerar improcedent que una d’aquelles s’adreci
específicament a entitats d’arrel catalana. La moció, que va ser finalment refusada en
tots els seus termes, va suscitar un debat arran del qual l’equip de govern de CiU va
adoptar, a petició del Grup del PSC, el compromís de buscar els mecanismes jurídics
que corresponguin per tal que la Junta de Govern prengui els acords pertinents per
adaptar la convocatòria núm. 04953/13 en el sentit de suprimir la terminologia relativa
a l’arrel catalana i ampliar el seu termini.
En aquest sentit, per Decret de la Presidència de la Diputació de data 30 d’abril de
2013 (ratificat per la Junta de Govern en la seva sessió del dia 9 de maig de 2013) es
va deixar sense efecte la convocatòria aprovada per l’acord núm. 136/13 de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 d’abril de 2013, relatiu a
l’aprovació de les Bases Reguladores i convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i
tradicional d’arrel catalana amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any
2013 (codi convocatòria 04953/13) i s’aprovaren les noves Bases reguladores.
En aquest Decret s’ampliava el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria
oberta per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a
projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013
(codi de la convocatòria 04943/13), i de la convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i
tradicional amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013 (codi
convocatòria 05123/13) fins el dia 10 de juny de 2013. La modificació exposada de les
esmentades Bases Reguladores es va publicar al BOPB de data de 6 de maig de
2013.
La Base reguladora 14 d’ambdues convocatòries preveu que el termini per a la
resolució i atorgament de subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
L’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu
excepcionalment la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució
dels procediments mitjançant motivació clara de les circumstàncies concurrents i
sempre que l’ampliació del termini no sigui superior a l’establert per a la tramitació del
procediment.
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La quantitat de sol·licituds presentades a les dues convocatòries així com les
nombroses gestions que s’han hagut de fer amb les entitats per rectificar dins el
termini previst els defectes u omissions de documentació, han fet impossible poder
resoldre els expedients dins el termini de resolució previst, per la qual cosa es proposa
perllongar el termini de resolució fins el dia 30 de novembre de 2013.
D’altra banda la Base 13 de les regulades les dues convocatòries de referència,
estableix l’òrgan competent per elaborar la proposta de concessió de les subvencions.
Atès que entre les persones integrants del mateix no hi figura un representant de la
Presidència de la Diputació, previst a l’article 12 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB núm. 13, de 15 de
gener de 2009), es proposa modificar la composició de l’esmentat òrgan col·legiat per
adequar-lo al que regula l’esmentada Ordenança.
Concorren raons d’urgència per a la tramitació de la present proposta pel fet que el
proper dia 10 de setembre de 2013 s’exhaureix el termini de resolució previst a les
convocatòries 04943/13 i 05123/13
Vistos els apartats 3.3.b) i .e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013, així com l’apartat 2.4.b) de la pròpia
Refosa, en virtut del qual la Presidència es reserva la competència per a l’exercici, per
raons d’urgència, de les competències de la Junta de Govern, sens perjudici de la
ratificació per aquest òrgan en la següent sessió que celebri.
En virtut de tot això, i atès que es donen les raons d’urgència que ho justifiquen, es
proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Perllongar fins el 30 de novembre de 2013 el termini de resolució de la
convocatòria oberta per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i
tradicional per a l’any 2013 (codi de la convocatòria: 04943/13), i de la convocatòria
oberta per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a
entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada d’activitats anuals
per a l’any 2013 (codi convocatòria 05123/13).
Segon.- Modificar la composició de l’òrgan competent per elaborar la proposta de
concessió de les subvencions establert la Base 13 de la convocatòria oberta per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (codi de
la convocatòria 04943/13), i de la convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i
tradicional amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013 (codi
convocatòria 05123/13), per adequar-lo al que regula l’article 12 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB núm. 13, de
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15 de gener de 2009), en el sentit de figurar un representant de la Presidència de la
Corporació, quedant format per les persones següents :
- La Diputada Adjunta de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable.
- La Coordinadora en matèria de Cultura
- Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona
- Un representant de la Gerència de Serveis de Cultura
- Un representant designat per la Diputada Adjunta de Cultura
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la present resolució.
Quart.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern en la següent sessió que
celebri.
Oficina de Difusió Artística
11.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a
la concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva per a l’adquisició, lloguer i/o actualització d’un sistema de venda
d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals. Any 2013”.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat 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.
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 s’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, es vol fomentar la implantació de sistemes per a la
venda d’entrades i la gestió d’audiències que tenen per finalitat el desenvolupament
d’estratègies de màrqueting de l’espai escènic municipal i la millora de la gestió global
de la venda d’entrades.
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de setanta
mil (70.000) € dels quals set mil (7.000) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40103/335A0/46202 i seixanta-tres mil (63.000) € aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40103/335A0/76204 del pressupost de l’exercici 2013.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l'apartat 3.3.b) i 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 per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, que tinguin per objecte l’adquisició,
lloguer i/o actualització d’un sistema per a la venda d’entrades i la gestió d’audiències
dels espais escènics municipals per a l’any 2013, el text íntegre de les quals és el
següent:
“BASES

REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ADQUISICIÓ,
LLOGUER I/O ACTUALITZACIÓ D’UN SISTEMA DE VENDA D’ENTRADES I LA GESTIÓ
D’AUDIÈNCIES EN ELS ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS. ANY 2013
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320135120005263
1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a ajudar a finançar
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l’adquisició, el lloguer i/o actualització d’un sistema per a la venda d’entrades i la gestió
d’audiències o CRM (Customer relationship management) dels espais escènics municipals.
El sistema de venda d’entrades adquirit, llogat o actualitzat pels beneficiaris ha de permetre,
com a mínim, els següents serveis i prestacions:
•

•

•

La reserva i venda (presencial o no presencial) d’entrades (també amb descomptes) i
abonaments a través d’Internet (des de diverses terminals simultàniament pel que fa a
la taquilla), amb els corresponents plànols detallats de les sales de l’espai escènic
municipal, la configuració de la programació i el disseny d’entrades.
L’emmagatzematge d’una base de dades central dels espectadors –de propietat de
l’Ajuntament o de l’espai escènic municipal-, ampliable amb els camps informatius que
aquest defineixi, la seva segmentació, la gestió d’audiències (CRM), el tractament
personalitzat i l’anàlisi i interpretació de les dades. Els camps mínims que ha de
contemplar la base de dades són els següents: nom, cognoms, adreça postal, codi
postal, municipi, data de naixement, telèfon fix, telèfon mòbil, adreça electrònica.
Facilitar la migració de bases de dades entre diferents programaris i de les bases de
dades d’espectadors que tingui l’espai escènic municipal.

El sistema de venda d’entrades (ticketing) ha de complir tots els requisits i estàndards legals
pel que fa a protecció de dades de caràcter personal, accessibilitat per a persones
dependents, estàndards interbancaris i altres normatives que els afectin.
Quan es tracti d’adquisició, el sistema de venda d’entrades haurà de ser de propietat única
de l’Ajuntament o espai escènic municipal.
Els ens beneficiaris podran presentar-se simultàniament a les modalitats de lloguer i
adquisició.
Pel que fa referència a la modalitat de lloguer, els ens beneficiaris que van presentar-se a la
convocatòria de l’any 2012 en la modalitat de lloguer, només podran rebre suport econòmic
per un màxim de 12 mesos de lloguer entre els anys 2012 i 2013.
2.- Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions tenen com a finalitat:
•
•
•
•
•

Que els espais escènics municipals disposin de canals de venda propis d’entrades dels
espectacles i de les dades dels espectadors i no hagin de dependre de tercers.
Millorar la gestió global de la venda d’entrades.
Facilitar als espectadors la compra d’entrades dels espectacles.
Desenvolupar estratègies de màrqueting de l’espai escènic municipal.
Segmentar, conèixer el públic i oferir als espectadors un tracte personalitzat per
fidelitzar i fer créixer les audiències.

3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar
l’adquisició, el lloguer i/o actualització del sistema per a la venda d’entrades i la gestió
d’espectadors (CRM) dels espais escènics municipals realitzats entre l’1 de gener i el 31
desembre de 2013.
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4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditació
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments i/o ens locals, les entitats
municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, 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
de la província de Barcelona, que estiguin adherits al protocol del Circuit de la Xarxa
d’Espais escènics municipals i que programin com a mínim 12 funcions d’espectacles
professionals d’art en viu per al públic en general al llarg de l’any 2013.
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Cultura, acreditarà d’ofici la correcta
adhesió de l’ens partícip al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics municipals. La
concurrència del requisit de la programació mínima de 12 funcions caldrà acreditar-la
mitjançant la relació detallada dels espectacles de la programació per a l’any 2013 que cal
presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció.
Els ens beneficiaris podran tenir externalitzada la gestió de les seves 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.
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació 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) Import de la subvenció que es sol·licita.
e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat.
f) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
g) Data i lloc de la sol·licitud.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries 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 detallada dels serveis, materials i programes, l’adquisició, lloguer i/o
actualització dels quals s’hagi efectuat o s’efectuï al llarg del 2013, que expliciti les seves
característiques tècniques i el finançament per als quals se sol·licita la subvenció,
acompanyada del pressupost desglossat previst (amb documentació que acrediti el
compromís de lloguer o d’adquisició) o factura (si l’adquisició o lloguer ja s’ha efectuat.
En els casos de lloguer caldrà detallar amb exactitud els mesos objecte de subvenció.)
b) Declaració responsable conforme el programari adquirit, llogat i/o actualitzat compleix les
normatives i estàndards legals a nivell europeu pel que fa a protecció de dades,
estàndards interbancaris, normatives de pagament i accessibilitat per a persones
dependents.

28/114

c) Explicació de l’estructura de les bases de dades dels registres que s’introduiran i de com
es desenvoluparà el tractament, la segmentació de les dades dels públics del espais
escènics municipals i la gestió d’audiències (CRM).
d) Explicació dels corresponents programes o accions previstos per al 2013 i 2014 per
aconseguir fidelitzar i augmentar els públics dels espais escènics del municipi sol·licitant.
e) Previsió del pressupost en els capítols de personal i caixets corresponents a l’any 2013.
f) Relació detallada dels espectacles de la programació de l’any 2013.
g) Nom de l’espai o espais escènics municipals per al/s qual/s s’adquireix el sistema de
venda d’entrades.
h) 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.
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) Compromís de 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.
6.- 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 publicació de la convocatòria en el 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).
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Les sol·licituds enviades per correu certificat administratiu (que consisteix a presentar el
sobre obert amb l’original i la còpia per poder-los segellar i col·locar l’original al sobre) dins
del termini s’anunciaran el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm
93 402 2819 de l’Oficina de Difusió Artística.
El model normalitzat de sol·licitud, així com els models de tots els documents exigits podran
trobar-se
a
la
pàgina
web
de
l’Oficina
de
Difusió
Artística
(www.diba.cat/web/oda/descarregues)
Cada ens partícip al Circuit de la Xarxa d’Espais escènics municipals podrà presentar una
única proposta de sol·licitud de subvenció.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
S’estableix una única convocatòria per al 2013.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de cinc dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius de valoració i atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris objectius que es defineixen a continuació
tenint en compte les puntuacions màximes següents:
Gestió d’audiències:
-

-

Explicació de les tasques de gestió i segmentació dels públics que, a
través del CRM del programa, l’espai escènic municipal està
desenvolupant o pensa desenvolupar amb el programari.
Descripció de la base de dades que s’utilitzarà.
Descripció dels recursos tècnics i humans dedicats a la gestió de les
bases de dades i a la comunicació.
Ús de web propi del teatre, xarxes socials i newsletters.
Altres serveis d’atenció a l’usuari.
Explicació de la política de públics que s’està desenvolupant i es pensa
continuar desenvolupant.
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30 punts

Idoneïtat i sostenibilitat econòmica del programa:
-

Idoneïtat i proporcionalitat del programa de sistema de vendes en
relació a les necessitats reals de l’espai escènic municipal sol·licitant.
Justificació de la necessitat del programa.

20 punts

Programari:
-

Característiques i prestacions del programari.
Agilitat i facilitat de l’ús del programa.
Gestió de la venda d’entrades i abonaments.
Adaptabilitat de l’estructura del programa a cada nou espai escènic
municipal (plànols, formularis, etc.).
Facilitat en la migració de bases de dades entre un i un altre sistema.
Capacitat de gestió multicanal del programari.
Capacitat de flexibilitat del programari per adaptar-se als canvis i
innovacions tecnològiques.
Integració de les xarxes socials.
Segmentació, personalització i explotació de les dades.(CMR)
Sistema de reserves.
Prestació de serveis: assistència tècnica, formació, newsletters, etc.

20 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. Seran considerades sol·licituds estimades
aquelles que tinguin una puntuació en la valoració igual o superior a 35 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que tinguin una puntuació en la valoració igual o inferior a 34
punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
El suport consistirà en:
-

En el cas d’adquisició, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 50%.
En el cas de lloguer, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 40%.
En el cas d’actualització, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 30%.

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
S’estableix com a quantitat total màxima la xifra de setanta mil (70.000) € que serà
concedida en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris de
valoració fixats a l’article 9.
Inicialment les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost afectades són:
G/40103/335A0/46202 i G/40103/335A0/76204, tot i que depenen de la diferent tipologia de
les ens beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions pressupostàries
G/40103/335A0/46900 i G/40103/335A0/76904.
No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat
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11.- Import individualitzat de les subvencions
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts, serà aplicable el
percentatge màxim de suport que correspongui a aquells que obtinguin les puntuacions més
elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en cap cas, el 50 %
del cost total del sistema subvencionat i fins a esgotar la consignació pressupostària fixada.
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà 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 de l’Àrea de Presidència, com a presidenta de
l’Òrgan responsable.
Per la Coordinadora en Matèria de Cultura.
Per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística.
Per a la Cap de la Secció Tècnica de l’Oficina de Difusió Artística.
Per un tècnic/a de l’Oficina de Difusió Artística.

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.
L’òrgan competent per a la concessió podrà no esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta 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.
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14.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma 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.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas correspongui i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Executar les tasques derivades al projecte subvencionat de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. 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. Facilitar a la Diputació de Barcelona, amb el format i periodicitat que es determinaran, les
xifres d’assistents i dades relacionades amb la programació que se li demanin a efectes
estadístics i/o d’anàlisi i comparació de dades amb d’altres municipis.
7. Fer constar el suport de la Diputació de Barcelona al web del teatre i en els materials de
difusió de la programació.
16.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionades les referides a l’adquisició,
lloguer i/o actualització d’un sistema per a la venda d’entrades i la gestió d’audiències
(CRM) dels espais escènics municipals (programari, allotjament del web, maquinari,
impressores i pdas per al control d’accessos) que siguin necessaris per a l’ús d’aquest
servei i per al desenvolupament d’estratègies de màrqueting.
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui
repercutir-lo.
17.- Subcontractació
No es permet la subcontractació de l’objecte descrit a l’apartat primer de les presents bases.
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18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Atesa 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.
19.- Termini i forma de justificació
El termini de justificació serà el 31 de març de 2014.
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals:
• Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat pel
secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions
reconegudes de l’activitat. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures
hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.
Mitjançant aquest certificat, el fedatari públic donarà fe de:
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 (entitats públiques empresarials, 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):
• Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1)

S’haurà d’indicar el cost total del projecte.

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.
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Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat el projecte a que es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de
poder retornar-los al beneficiari.
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
20.- Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució del
projecte subvencionat, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària,
l’import, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin
els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total o del projecte subvencionat.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
−
−

Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.

25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en el web del teatre i en els materials de difusió de la programació.
26.- Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu del projecte; per incompliment
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de
la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
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 incomplertes, 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.
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28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
setanta mil (70.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases i
pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Retenir el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
setanta mil (70.000) € dels quals set mil (7.000) € aniran a càrrec a l’aplicació
pressupostària G40103/335A0/46202 i seixanta-tres mil (63.000) € a càrrec de
l’aplicació pressupostària G40103/335A0/76204 del pressupost vigent de despeses de
la Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit amb
número 3944 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
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
12.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015, la formalització del conveni específic de col·laboració en relació amb
l’actuació “Obres de manteniment i actualització biblioteca municipal”, a signar
amb l’ajuntament de Ripollet, per import de tres-cents dos mil cinc-cents
(302.500) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Diputada
Adjunta de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
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d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens destinatari ha acreditat les condicions administratives i econòmiques
requerides per al desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través de la
documentació proporcionada per la Diputació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el següent ajut econòmic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Ripollet
NIF
XXXXXXXXX
“Obres de manteniment i actualització biblioteca municipal de
Actuació
Ripollet”
Codi XGL
13/X/96194
Aportació de la
302.500 €
Diputació
181.500€
2013
121.000€
2014
Periodificació
2015
Àmbit de concertació

Classe de recurs

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
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Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm.
882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit per la Secretaria delegada pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data
16/5/2012.
AJUNTAMENT DE RIPOLLET, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. Juan M.
Parralejo Aragoneses, assistit pel secretari de l’ens Sr. Emiliano Mora Labrada.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.
V.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data <data>.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Ripollet i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Ripollet
NIF
XXXXXXXXX
Obres de manteniment i actualització biblioteca municipal de
Actuació
Ripollet
Codi XGL
13/X/96194
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
Àmbit
de
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
302.500€
2013
181.500€
2014
121.000€
2015
G/40200/332A0/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
Tercer.- Vigència del conveni
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà
l’any 2017.
Quart.- Execució i justificació de despeses
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de
desembre de 2017.
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de
Factures de la Diputació el model normalitzat.
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4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.
6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació.
Setè.- Seguiment
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Vuitè.- Avaluació
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de
l’actuació com del seu procés de concertació.
Novè.- Tancament
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments
avançats i no justificats.
Desè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè.- Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
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3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Dotzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Tretzè.- Marc normatiu
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona,
constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent vuitanta-un mil cinc-cents
(181.500)€ , amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40200/332A0/76240 del vigent
pressupost corporatiu, i una despesa de cent vint-i-un mil (121.000) €, amb càrrec a
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l’aplicació pressupostària que correspongui del pressupost de l’exercici 2014, de forma
condicionada a la seva aprovació i existència de crèdit.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa d’acord amb el següent detall:
Anualitat 2013
181.500€

Anualitat 2014
121.000€

Anualitat 2015

Cinquè.- Declarar la plurianualitat de la despesa que comporta l’aprovació de
l’atorgament d’aquest ajut econòmic, ja que estén els seus efectes econòmics a
l’exercici 2014.
Sisè.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de gestió
d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona.
Setè.- Aprovar el model d’acceptació de l’ajut i de justificació de despeses (Annex 1) i
convalidar el model de formalització de preacord utilitzat per l’ens destinatari per
acreditar la madura de l’actuació.
Vuitè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Novè.- Notificar aquesta resolució a l’ens destinatari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Pla inversió local 2013”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Canyelles.- 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.

43/114

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 Canyelles, presentada en
data 27/6/2013 per finançar la inversió “Pla inversió local 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.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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canyelles
Pla inversió local 2013
150.000 €
0%
10
47/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta 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.
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta-un mil cinc-cents trenta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims (91.531,85)€
per a finançar l’actuació local “Aigües Llobregat, 8a f.”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Castellví de la Marca.- 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.
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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 Castellví de la Marca,
presentada en data 20/3/2013 per finançar la inversió “Aigües Llobregat, 8a f.” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellví de la Marca
Aigües Llobregat, 8a f.
91.531,85 €
0%
10
7/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-un mil cinc-cents trenta-un euros
amb
vuitanta-cinc
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.
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta
mil trenta-sis euros amb quinze cèntims (90.036,15) € per a finançar l’actuació
local “Cruïlla av. Catalunya”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Lliçà de Vall.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La 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 Lliçà de Vall, presentada en
data 25/6/2013 per finançar la inversió “Cruïlla av. Catalunya” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Lliçà de Vall
Cruïlla av. Catalunya
90.036,15 €
0%
10
46/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta mil trenta-sis euros amb quinze
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.
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16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
vuitanta-quatre mil nou-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims
(84.963,85) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat carrers”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Lliçà de Vall.- 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 Lliçà de Vall, presentada en
data 25/6/2013 per finançar la inversió “Asfaltat carrers” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Lliçà de Vall
Asfaltat carrers
84.963,85 €
0%
10
45/2013
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Segon.Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-quatre mil nou-cents
seixanta-tres euros amb vuitanta-cinc 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.
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
vint-i-quatre mil dos-cents noranta-un euros amb cinc cèntims (24.291,05) € per a
finançar l’actuació local “Rehab. teulada La Fàbrica”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Mura.- 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 Mura, presentada en data
11/6/2013 per finançar la inversió “Rehab. teulada La Fàbrica” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mura
Rehab. teulada La Fàbrica
24.291,05 €
0%
10
31/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-quatre mil dos-cents noranta-un
euros
amb
cinc
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.
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-dos
mil quatre-cents trenta-dos euros amb trenta-un cèntims (32.432,31) € per a
finançar l’actuació local “Neteja forestal Mas Mestre”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Olivella.- 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'Olivella, presentada en data
6/6/2013 per finançar la inversió “Neteja forestal Can Súria” 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

49/114

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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olivella
Neteja forestal Mas Mestre
32.432,31 €
0%
10
39/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-dos mil quatre-cents trenta-dos
euros amb trenta-un 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.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Poliesportiu i
vestuaris camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.- 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.
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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 la Roca del Vallès,
presentada en data 2/4/2013 per finançar la inversió “Poliesportiu i vestuaris camp
futbol” 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, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Poliesportiu i vestuaris camp futbol
175.000 €
0%
10
10/2013

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.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Cal Carrera i Fàbrica
Vella”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sallent.- 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
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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 Sallent, presentada en data
25/6/2013 per finançar la inversió “Cal Carrera i Fàbrica Vella” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sallent
Cal Carrera i Fàbrica Vella
175.000 €
0%
10
44/2013

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.
21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil
(15.000) € per a finançar l’actuació local “Adequació sala cultura Cal Gallifa”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La 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 Sant Joan de Vilatorrada,
presentada en data 28/6/2013 per finançar la inversió “Adequació sala cultura Cal
Gallifa” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Adequació sala cultura Cal Gallifa
15.000 €
0%
10
48/2013

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.
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22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
quaranta mil (140.000) € per a finançar l’actuació local “Gestió urbanísitca
diversos sectors”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Sant Llorenç d'Hortons.- 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 Sant Llorenç d'Hortons,
presentada en data 19/6/2013 per finançar la inversió “Gestió urbanística diversos
sectors” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Gestió urbanística diversos sectors
140.000 €
0%
10
42/2013
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta 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.
23.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta-set mil (97.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013, f. 1”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Torelló.- 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 Torelló, presentada en data
17/6/2013 per finançar la inversió “Inversions 2013, f. 1” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torelló
Inversions 2013, f. 1
97.000 €
0%
10
36/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-set 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.
24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
setanta-vuit mil (78.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013 f. 2”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Torelló.- 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 Torelló, presentada en data
17/6/2013 per finançar la inversió “Inversions 2013 f. 2” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torelló
Inversions 2013 f. 2
78.000 €
0%
10
35/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-vuit 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.
25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
seixanta-tres mil cent cinquanta-vuit euros amb divuit cèntims (63.158,18)€ per a
finançar l’actuació local “Inversions diverses, f. 2”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l’Ajuntament de Vilanova del Camí.- 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 Vilanova del Camí,
presentada en data 10/6/2013 per finançar la inversió “Inversions diverses, f. 2” i que

57/114

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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilanova del Camí
Inversions diverses, f. 2
63.158,18 €
0%
10
43/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-tres mil cent cinquanta-vuit euros
amb divuit 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.
26.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Aigua i enllumenat pl.
Constitució i c/Cucurny”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit
de destinar noranta-un mil (91.000) € a finançar l’actuació “Inversions vàries”, a
l’Ajuntament de Montmeló.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25/4/13, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Montmeló, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Aigua i enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny
175.000 €
0%
10
5/2013

En data 28/6/12 es va signar el conveni regulador del crèdit.
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Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 25/6/13, per destinar-ho a “Inversions vàries”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 25/4/13 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Montmeló
Aigua i enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny
84.000 €

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de noranta-un mil euros.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 28/6/12 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta-un mil (91.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions vàries”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a finançar “Aigua i
enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny”, a l’Ajuntament de Montmeló.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25/4/13, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Montmeló, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Aigua i enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny
175.000 €
0%
10
5/2013

En data 28/6/12 es va signar el conveni regulador del crèdit.
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Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 25/6/13, per destinar-ho a “Inversions vàries”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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, que provindrà de la
modificació del crèdit concedit per a Aigua i enllumenat pl. Constitució i c/Cucurny:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montmeló
Inversions vàries
91.000 €
0%
10
49/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-un mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 28/6/12 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
28.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrers Alou i Sant
Genís, 2a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar
cinquanta mil (50.000) € a finançar l’actuació “Carrer Alou, 1a f. i Casa Vila, 1a
f.”, a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20/12/12, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, amb les següents
condicions:
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Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Carrers Alou i Sant Genís, 2ª f.
50.000 €
0%
10
78/2012

En data 17/6/13 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 28/5/13, per destinar-ho a “Inversions vàries”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 25/4/13 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Carrers Alou i Sant Genís, 2ª f.
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de cinquanta mil euros.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 17/6/13 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
29.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta
mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrer Alou, 1a f. i Casa Vila, 1a f.”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per finançar
“Carrers Alou i Sant Genís, 2a f”, a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.- La
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20/12/12, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Carrers Alou i Sant Genís, 2ª f.
50.000 €
0%
10
78/2012

En data 17/6/13 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 28/5/13, per destinar-ho a “Inversions vàries”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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, que provindrà de la
modificació del crèdit concedit per a Carrers Alou i Sant Genís, 2ª f.:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Carrer Alou, 1a f. i Casa Vila, 1a f.
50.000 €
0%
10
51/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 17/6/13 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
30.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit
mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ per a finançar l’actuació
local “Centre de dia i gent gran al CAP”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar l’actuació “Inversions 2013, f.1”,
a l’Ajuntament de Vilanova del Camí.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20/12/12, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, procedent del crèdit
anterior per a Urbanització carrer Major, concedit el 27/10/11:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Centre de dia i gent gran al CAP
108.090,77 €
0%
10
119/2012

En data 17/1/2012 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 10/6/2013, per destinar-ho a “Inversions 2013, f.1”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 27/10/11 en el sentit següent:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Vilanova del Camí
Centre de dia i gent gran al CAP
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de cent vuit mil noranta euros amb setanta-set
cèntims.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 17/1/2012 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
31.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit
mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ per a finançar l’actuació
local “Inversions 2013, f.1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
provinent del crèdit per finançar “Centre de dia i gent gran al CAP”, a
l’Ajuntament de Vilanova del Camí.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20/12/12, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, procedent del crèdit
anterior per a Urbanització carrer Major, concedit el 27/10/11:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Centre de dia i gent gran al CAP
108.090,77 €
0%
10
119/2012

En data 17/1/2012 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 10/6/2013, per destinar-ho a “Inversions 2013, f.1”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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, que provindrà de la
modificació del crèdit concedit per a Centre de dia i gent gran al CAP:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilanova del Camí
inversions 2013, f.1
108.090,77 €
0%
10
50/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vuit mil noranta euros amb
setanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 17/1/2012 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
32.- Dictamen que proposa aprovar una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de
Puigdàlber, d’un import màxim de tres-cents cinquanta-un mil cent vint-i-un
euros amb quaranta-tres cèntims (351.121,43) €.- 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
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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 Puigdàlber presentà en data 21/05/2013 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 351.121,43 € 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 Puigdàlber atorgant una
línia de préstecs-pont d’un import màxim de 351.121,43 € que amb caràcter limitatiu
es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

351.121,43 €
-

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
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Puigdàlber d’un import
màxim de 351.121,43 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

351.121,43 €
-

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.
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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 Puigdàlber, 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.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
33.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni d’autorització d’ús de
la finca situada al Passeig de la Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, signat el
15 de novembre de 2009, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, per al període
comprès entre el 15 de novembre de 2013 i el 14 de novembre de 2017.- 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 que la Diputació de Barcelona és propietària d’una finca situada al Passeig de la
Misericòrdia, número 13, de Canet de Mar, amb una superfície de 396 m2, on es troba
un edifici de planta baixa i primera planta, amb una superfície edificada de 217,59 m2
cadascuna d’elles, i que té naturalesa jurídica de bé de domini públic afecte a un
servei públic, figurant inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis
d’actiu F000078 a nivell de terreny i F001032 a nivell d’edifici.
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en
sessió de data 29 d’octubre de 2009 es va aprovar l’autorització de l’ús de l’esmentada
finca i edifici a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, per un període de 4 anys
prorrogable expressament per quatre anys mes.
Vist que en data 15 de novembre de 2009 es va signar un conveni entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar al qual es va aprovar l’autorització d’ús
de la finca i edifici, amb la voluntat d’ubicar-hi una Escola de Música.
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar comunica a la Diputació de Barcelona per
notificació de 14 de juny de 2013, registre d’entrada de 26 de juny de 2013, que la
Junta de Govern Local, en sessió de 13 de juny de 2013, va prendre l’acord d’aprovar
la sol·licitud de la pròrroga del conveni amb la Diputació de Barcelona per a
l’autorització d’ús de l’immoble situat al Passeig de la Misericòrdia, 13 com a Escola de
Música.
Vist que en el referit escrit es fa referència a l’informe emès per la tècnica municipal
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 7 de juny de 2013, en el que
es manifesta la conveniència de prorrogar el conveni, atès que l’activitat de l’Escola de
Música es continua prestant al municipi i és l’única que presta aquest servei el qual es
pot qualificar d’interès o d’utilitat pública.
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Vist el pacte segon del referit conveni, formalitzat el 15 de novembre de 2009, que
preveien inicialment, per una banda, una vigència inicial de quatre anys, a comptar des
de la darrera data de la signatura i, d’altra banda, que una vegada finalitzat el període
inicial de vigència, les parts podran acordar de forma expressa la pròrroga d’aquest
conveni per quatre més.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat el seu interès en prorrogar el
conveni de cessió d’ús, formalitzat el 15 de novembre de 2009, mitjançant escrit de
registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de 26 de juny de 2013.
Atès que una de les principals finalitats de la Diputació de Barcelona és contribuir a la
satisfactòria prestació dels serveis i activitats per part dels municipis de la província,
donant-los suport en tot allò que els calgui.
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de data 1 i 2 de juliol de 2013
respectivament.
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma i en
relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 183 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Atès el que disposa l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, pel que respecta a les
autoritzacions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del Capítol del Títol IV
de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic.
Vist l’apartat 3.2.f) 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 dels següents
ACORDS
Primer.- Prorrogar el conveni d’autorització d’ús de la finca situada al Passeig de la
Misericòrdia, número 13, de Canet de Mar, signat el 15 de novembre de 2009, a favor
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de l’Ajuntament de Canet de Mar, per al període comprès entre el 15 de novembre de
2013 i el 14 de novembre de 2017.
Segon.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Teixit Productiu
34.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Administració General de l’Estat, a través del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (Dirección General de la Industria y la Pequeña y Mediana Empresa) i la
Diputació de Barcelona per a l’establiment de punts d’assessorament i inici de
tramitació (PAIT) integrats a la xarxa CIRCE.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Administración del Estado, a través de
la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa (en lo
sucesivo DGIPYME), dependiente de la
Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, integrada
en el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, tiene encomendada, entre otras
funciones, la ejecución de las políticas
del Gobierno en materia de creación de
empresas y el asesoramiento a los
emprendedores de pequeñas y medianas
empresas.

L’Administració de l’Estat, a través de la
Direcció General de la Indústria i de la
Petita i Mitjana Empresa (en endavant
DGIPYME), depenent de la Secretaria
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa, integrada en el Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme, té
encomanada, entre d’altres funcions,
l’execució de les polítiques del Govern en
matèria
de
creació d’empreses
i
l’assessorament als emprenedors de
petites i mitjanes empreses.

La disposición adicional tercera del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital,
define el Documento Único Electrónico y
los Puntos de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación.

La disposició addicional tercera del Reial
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Societats de Capital, defineix el
Document Únic Electrònic i els Punts
d’Assessorament i Inici de Tramitació.

En el Real Decreto 682/2003, de 7 de
Junio, por el que se regula el sistema de
tramitación telemática a que se refiere el
artículo 134 y la disposición adicional
octava de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo,
de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, se define el Centro de
Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE), el cual se concibe

En el Reial Decret 682/2003, de 7 de juny,
pel qual es regula el sistema de tramitació
telemàtica al qual es refereix l’article 134 i
la disposició addicional vuitena de la Llei
2/1995, de 23 de març, de Societats de
Responsabilitat Limitada, es defineix el
Centro de Información y Red de Creación
de Empresas (CIRCE), el qual es concep
com una xarxa de Punts d’Assessorament
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como
una
red
de
Puntos
de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación
(PAIT), en los que se asesora y se
prestan servicios a los emprendedores,
tanto en la gestación, tramitación
administrativa y puesta en marcha de las
iniciativas empresariales como en las
primeras etapas de actividad.

i Inici de Tramitació (PAIT), en els quals
s’assessora i es presten serveis als
emprenedors, tant en la gestació,
tramitació administrativa i posada en
marxa de les iniciatives empresarials com
en les primeres etapes d’activitat.

Con el objetivo de agilizar al máximo los
trámites administrativos necesarios para
la constitución y puesta en marcha de las
empresas, se prevé la posible realización
de los mismos por medio de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas.
A tal efecto, se define el Documento
Único Electrónico, en adelante DUE, que
con carácter integrador, contiene toda la
información necesaria para la realización
de los trámites de constitución de la
sociedad y para el cumplimiento de las
obligaciones en materia tributaria y de
Seguridad Social inherentes al inicio de
su actividad.

Amb l’objectiu d’agilitzar al màxim els
tràmits administratius necessaris per a la
constitució i posada en marxa de les
empreses, es preveu la possible realització
dels mateixos mitjançant tècniques
electròniques, informàtiques i telemàtiques.
Amb aquesta finalitat es defineix el
Document Únic Electrònic, en endavant
DUE, que, amb caràcter integrador, conté
tota la informació necessària per a la
realització dels tràmits de constitució de la
societat i per al compliment de les
obligacions en matèria tributària i de
Seguretat Social inherents a l’inici de la
seva activitat.

La disposición adicional tercera del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio,
por la que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital,
prevé que reglamentariamente se
establezcan las especificaciones y
condiciones para el empleo del
Documento Único Electrónico (DUE) para
la constitución de cualquier forma
societaria, habiéndose regulado en
primer lugar la tramitación telemática de
la Sociedad Limitada Nueva Empresa
(SLNE). Posteriormente la experiencia de
la SLNE ha permitido ampliar este
sistema de constitución telemática a la
Sociedad de Responsabilidad Limitada
en general y al empresario individual.

La disposició addicional tercera del Reial
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol,
per la qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital, preveu que
reglamentàriament
s'estableixin
les
especificacions i condicions per a
l'ocupació del Document Únic Electrònic
(DUE) per a la constitució de qualsevol
forma societària, havent regulat en primer
lloc la tramitació telemàtica de la Societat
Limitada Nova Empresa (en endavant
SLNE). Posteriorment l'experiència de la
SLNE ha permès ampliar aquest sistema
de constitució telemàtica a la Societat de
Responsabilitat Limitada en general i
l'empresari individual.

La Diputación de Barcelona es una
entidad local que presta apoyo técnico,
económico
y
tecnológico
a
los
ayuntamientos de los 311 municipios de
la demarcación de Barcelona para que
puedan prestar servicios locales de
calidad de forma más homogénea en

La Diputació de Barcelona és un ens local
que dóna suport tècnic, econòmic i
tecnològic als ajuntaments dels 311
municipis de la demarcació de Barcelona
perquè puguin oferir serveis locals de
qualitat de forma més homogènia a tot el
territori. Coordina serveis municipals i
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todo el territorio. Coordina servicios
municipales y organiza servicios públicos
de carácter supramunicipal y realiza
funciones
intermedias
entre
los
municipios y la Administración del
Estado, lo que le convierte en un
colaborador idóneo para promocionar y
promover entre los entes locales de la
demarcación
de
Barcelona
la
implantación de Puntos de Asesoramiento
e Inicio de Tramitación (PAIT), para que
se integren en la Red de Creación de
Empresas (CIRCE), de conformidad con
lo establecido en la Disposición adicional
tercera del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de Julio, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, y en el Real
Decreto 682/2003, de 7 de Junio, por el
que se regula el sistema de tramitación
telemática y el Real Decreto 1332/2006,
de 21 de Noviembre que regula las
especificaciones y condiciones para el
empleo del Documento Único Electrónico
(DUE) para la constitución y puesta en
marcha de sociedades de responsabilidad
limitada mediante el sistema de
tramitación telemática y el Real Decreto
368/2010, de 26 de marzo por el que
regulan
las
especificaciones
y
condiciones para el empleo del
Documento Único Electrónico (DUE) para
la puesta en marcha de las empresas
individuales mediante el sistema de
tramitación telemática.

organitza serveis públics de caràcter
supramunicipal
i
realitza
funcions
intermèdies entre els
municipis
i
l'Administració de l'Estat, el que la
converteix en un col·laborador idoni per
promocionar i promoure entre els ens
locals de la demarcació de Barcelona la
implantació de Punts d'Assessorament i
Inici de Tramitació (PAIT), perquè
s'integrin a la Xarxa de Creació
d'Empreses CIRCE, de conformitat amb el
que estableix la disposició addicional
tercera del Reial Decret Legislatiu 1/2010,
de 2 de juliol, per la qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de Capital, i
el Reial decret 682/2003, de 7 de Juny, pel
qual es regula el sistema de tramitació
telemàtica i el Reial Decret 1332 /2006, de
21 de Novembre que regula les
especificacions i condicions per a la
utilització del Document Únic Electrònic
(DUE) per a la constitució i posada en
marxa de societats de responsabilitat
limitada mitjançant el sistema de tramitació
telemàtica i el Reial Decret 368 /2010, de
26 de març pel qual regulen les
especificacions i condicions per a
l'ocupació del Document Únic Electrònic
(DUE) per a la posada en marxa de les
empreses individuals mitjançant el sistema
de tramitació telemàtica .

Es por todo esto que el Servicio de Tejido
Productivo del Área de Desarrollo
Económico
Local
ha
informado
favorablemente del aprobación del
convenio de colaboración entre la
Administración General de Estado, a
través del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo (Dirección General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa) y
la Diputación Provincial de Barcelona
para el establecimiento de puntos de
asesoramiento e inicio de tramitación
(PAIT) integrados en la red CIRCE y su
addenda.

És per tot això que el Servei de Teixit
Productiu de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local ha informat favorablement
de l’aprovació del conveni de col·laboració
entre l'Administració General de l’Estat, a
través del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme (Direcció General d'Indústria i de
la Petita i Mitjana Empresa) i la Diputació
de Barcelona per a l'establiment de Punts
d'Assessorament i Inici de Tramitació
(PAIT) integrats en la Xarxa de Creació
d’Empreses CIRCE i la seva addenda.
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Visto el punto 3.4.i.1 de la Refundida
1/2013,
sobre
nombramientos
y
delegación
de
competencias
y
atribuciones de los órganos de la
Diputación de Barcelona diferentes del
Pleno, dictada en ejecución del Decreto
de Presidencia número 882/13 de fecha
14 de Febrero de 2013 y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de 19 de
Febrero de 2013.

Vist el punt 3.4.i.1 de la Refosa 1/2013,
sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de
Presidència número 882 /13 de data 14 de
febrer de 2013 i publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de 19 de Febrer de
2013.

En virtud de todo esto, se propone la En virtut de tot això, es proposa l'adopció
dels següents:
adopción de los siguientes:
ACUERDOS

ACORDS

Primero.- Aprobar el convenio de
colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa) y la
Diputación Provincial de Barcelona para
el establecimiento de Puntos de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación
(PAIT) integrados en la Red CIRCE, de
acuerdo con la minuta que se transcribe
a continuación:

Primer.Aprovar
el
conveni
de
col·laboració entre l'Administració General
de l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme ( Direcció General
d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa)
i la Diputació Provincial de Barcelona per a
l'establiment de Punts d'Assessorament i
Inici de Tramitació (PAIT) integrats en la
Xarxa CIRCE , d'acord amb la minuta que
es transcriu a continuació:

“

“
REUNIDOS

REUNITS

De una parte, Don Luis Valero Artola,
Secretario General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, cargo
que
ostenta
en
virtud
del
nombramiento efectuado por Real
Decreto 64/2012 de 5 de Enero de
2012, actuando por delegación del
Ministro de Industria, Energía y
Turismo, según el apartado séptimo,
punto 1.a) de la Orden IET/556/2012,
de 15 de Marzo y la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto
1887/2011, de 30 de Diciembre.

D'una banda, el Sr. Luis Valero Artola,
Secretari General d'Indústria i de la Petita
i Mitjana Empresa, càrrec que ostenta en
virtut del nomenament efectuat pel Reial
Decret 64/ 2012 de 5 de Gener de 2012,
actuant per delegació del Ministre
d'Indústria, Energia i Turisme, segons
l'apartat setè, punt 1.a) de l'Ordre
IET/556/2012, de 15 de març i la
Disposició Addicional Segona del Reial
Decret 1887/2011, de 30 de desembre.

De otra parte, el Ilmo. Sr. Ferran Civil
Arnabat, Vicepresidente 1º y Presidente
Delegado del Área de Desarrollo
Económico Local de la Excma.
Diputación Provincial de Barcelona, y

D'altra banda, l'Il·lm. Sr. Ferran Civil
Arnabat, Vicepresident 1r. i President
Delegat de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de l'Excma. Diputació
Provincial de Barcelona, i facultat per la

72/114

facultado por la Refundida 1/2013,
sobre nombramientos, delegación de
competencias y atribuciones de los
órganos diferentes del Pleno, publicada
en el BOPB de fecha 19 de Febrero de
2013; asistido por la Secretaria
Delegada,
Sra.
Beatriz
Espinàs
Vijande, en virtud de las facultades
conferidas por el Decreto de la
Presidencia de la Corporación de fecha
2 de Mayo de 2012, publicada en el
BOPB de fecha 16 de Mayo de 2012.

Refosa 1/2013, sobre nomenaments,
delegació de competències i atribucions
dels òrgans diferents del Ple, publicada al
BOPB de data 19 de febrer de 2013;
assistit per la Secretària Delegada, Sra
Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de data 2
de Maig de 2012, publicada al BOPB de
data 16 de Maig de 2012.

Ambas
partes
se
reconocen
competencia para suscribir el presente
convenio y en su virtud

Ambdues
parts
es
reconeixen
competència per a subscriure el present
conveni i en virtut

MANIFIESTAN

MANIFESTEN

1. Que la Administración del Estado, a
través de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa (en lo sucesivo
DGIPYME), dependiente de la
Secretaría General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa,
integrada en el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, tiene
encomendada,
entre
otras
funciones, la ejecución de las
políticas del Gobierno en materia de
creación de empresas y el
asesoramiento
a
los
emprendedores de pequeñas y
medianas empresas.

1. Que l'Administració de l'Estat, a través
de la Direcció General d'Indústria i de
la Petita i Mitjana Empresa (en
endavant DGIPYME), dependent de
la Secretaria General d'Indústria i de
la Petita i Mitjana Empresa, integrada
al Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, té encomanada, entre altres
funcions, l'execució de les polítiques
del Govern en matèria de creació
d'empreses i l'assessorament als
emprenedors de petites i mitjanes
empreses.

2. Que en el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de Julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, en
su disposición adicional tercera, se
define
el
Documento
Único
Electrónico y los Puntos de
Asesoramiento
e
Inicio
de
Tramitación.

2. Que en el Reial Decret Legislatiu
1/2010, de 2 de juliol, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de
Societats de Capital, en la disposició
addicional tercera, es defineix el
Document Únic Electrònic i els Punts
d'Assessorament i Inici de Tramitació.

3. Que en el Real Decreto 682/2003,
de 7 de Junio, por el que se regula
el sistema de tramitación telemática
a que se refiere el artículo 134 y la
disposición adicional octava de la
Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de
Sociedades de Responsabilidad
Limitada, se define el Centro de

3. Que en el Reial Decret 682/2003, de
7 de Juny, pel qual es regula el
sistema de tramitació telemàtica a
què es refereix l'article 134 i la
disposició addicional vuitena de la Llei
2/1995, de 23 de març, de Societats
de Responsabilitat Limitada, es
defineix el Centre d'Informació i Xarxa
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Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE), el cual se
concibe como una red de Puntos
de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación (PAIT), en los que se
asesora y se prestan servicios a los
emprendedores,
tanto
en
la
gestación,tramitación administrativa
y puesta en marcha de las
iniciativas empresariales como en
las primeras etapas de actividad.

de Creació d'Empreses (CIRCE), el
qual es concep com una xarxa de
Punts d'Assessorament i Inici de
Tramitació (PAIT), en els quals
s'assessora i es presten serveis als
emprenedors, tant en la gestació,
tramitació administrativa i posada en
marxa de les iniciatives empresarials
com en les primeres etapes d'activitat.

4. Que con el objetivo de agilizar al
máximo los trámites administrativos
necesarios para la constitución y
puesta en marcha de las empresas,
se prevé la posible realización de
los mismos por medio de técnicas
electrónicas,
informáticas
y
telemáticas. A tal efecto, se define
el Documento Único Electrónico, en
adelante DUE, que con carácter
integrador,
contiene
toda
la
información necesaria para la
realización de los trámites de
constitución de la sociedad y para
el cumplimiento de las obligaciones
en materia tributaria y de Seguridad
Social inherentes al inicio de su
actividad.

4. Que amb l'objectiu d'agilitzar al màxim
els tràmits administratius necessaris
per a la constitució i posada en marxa
de les empreses, es preveu la
possible realització dels mateixos per
mitjà de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques. A aquest
efecte, es defineix el Document Únic
Electrònic, en endavant DUI, que amb
caràcter integrador, conté tota la
informació necessària per a la
realització dels tràmits de constitució
de la societat i per al compliment de
les obligacions en matèria tributària i
de Seguretat Social inherents a l'inici
de la seva activitat .

5. Que la disposición adicional tercera
del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de Julio, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital,
prevé que reglamentariamente se
establezcan las especificaciones y
condiciones para el empleo del
Documento
Único
Electrónico
(DUE) para la constitución de
cualquier
forma
societaria,
habiéndose regulado en primer
lugar la tramitación telemática de la
Sociedad Limitada Nueva Empresa
(en
adelante
SLNE).
Posteriormente la experiencia de la
SLNE ha permitido ampliar este
sistema de constitución telemática
a la Sociedad de Responsabilidad
Limitada en general y al empresario
individual.

5. Que la disposició addicional tercera
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de
2 de juliol, per la qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de
Capital,preveu que reglamentàriament
s'estableixin les especificacions i
condicions per a la utilització del
Document Únic Electrònic (DUE) per
a la constitució de qualsevol forma
societària, havent regulat en primer
lloc la tramitació telemàtica de la
Societat Limitada Nova Empresa (en
endavant SLNE) . Posteriorment
l'experiència de la SLNE ha permès
ampliar aquest sistema de constitució
telemàtica
a
la
Societat
de
Responsabilitat Limitada en general i
l'empresari individual .
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6. Que
la
Excma.
Diputación
provincial de Barcelona es una
entidad local que presta apoyo
técnico, económico y tecnológico a
los ayuntamientos de los 311
municipios de la provincia de
Barcelona para que puedan prestar
servicios locales de calidad de
forma más homogénea en todo el
territorio.
Coordina
servicios
municipales y organiza servicios
públicos de carácter supramunicipal
y realiza funciones intermedias
entre
los
municipios
y
la
administración del Estado, lo que le
convierte en un colaborador idóneo
para promocionar y promover entre
los entes locales de la provincia de
Barcelona la implantación de
Puntos de Asesoramiento e Inicio
de Tramitación (PAIT), para que se
integren en la Red de Creación de
Empresas (CIRCE), de conformidad
con lo establecido en la Disposición
adicional tercera del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de Julio,
por la que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, y en el Real Decreto
682/2003, de 7 de Junio, por el que
se regula el sistema de tramitación
telemática y el Real Decreto
1332/2006, de 21 de Noviembre
que regula las especificaciones y
condiciones para el empleo del
Documento
Único
Electrónico
(DUE) para la constitución y puesta
en marcha de sociedades de
responsabilidad limitada mediante
el sistema de tramitación telemática
y el Real Decreto 368/2010, de 26
de Marzo por el que regulan las
especificaciones y condiciones para
el empleo del Documento Único
Electrónico (DUE) para la puesta
en marcha de las empresas
individuales mediante el sistema de
tramitación telemática.

6. Que l'Excma. Diputació provincial de
Barcelona és un ens local que presta
suport tècnic, econòmic i tecnològic
als ajuntaments dels 311 municipis de
la província de Barcelona perquè
puguin prestar serveis locals de
qualitat de forma més homogènia a
tot el territori . Coordina serveis
municipals i organitza serveis públics
de caràcter supramunicipal i realitza
funcions
intermèdies
entre
els
municipis i l'administració de l'Estat,
cosa que el converteix en un
col·laborador idoni per promocionar i
promoure entre els ens locals de la
província de Barcelona la implantació
de Punts d'Assessorament i Inici de
Tramitació (PAIT), perquè s'integrin a
la Xarxa de Creació d'Empreses
CIRCE , de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional
tercera del Reial Decret Legislatiu
1/2010, de 2 de juliol, per la qual es
s'aprova el text refós de la Llei de
Societats de Capital, i el Reial decret
682/2003, de 7 de Juny , pel qual es
regula el sistema de tramitació
telemàtica i el Reial decret 1332
/2006, de 21 de Novembre que regula
les especificacions i condicions per a
l'ocupació
del
Document
Únic
Electrònic (DUE) per a la constitució i
posada en marxa de societats de
responsabilitat limitada mitjançant el
sistema de tramitació telemàtica i el
Reial Decret 368 /2010, de 26 de
Març
pel
qual
regulen
les
especificacions i condicions per a
l'ocupació
del
Document
Únic
Electrònic (DUE) per a la posada en
marxa de les empreses individuals
mitjançant el sistema de tramitació
telemàtica.

7. Que la minuta de convenio ha sido
aprobada por Dictamen núm.
xxx/xxx de fecha xx de xxx de
2013, de la Junta de Gobierno de
Diputación de Barcelona.

7. Que la minuta de conveni ha estat
aprovada per Dictamen núm . xxx /
xxx de data xx de xxx de 2013 , de la
Junta de Govern de Diputació de
Barcelona .
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8. Coincidentes los fines de ambas
partes y en el marco de sus
competencias
consideran
de
interés colaborar en la realización
del proyecto que se cita en el
encabezamiento.

8. Coincidents els fins de les dues parts i
en el marc de les seves competències
consideren d'interès col·laborar en la
realització del projecte que s'esmenta
a l'encapçalament.

Esta colaboración se regula por las
siguientes

Aquesta col·laboració es regula per les
següents

CLÁUSULAS

CLÀUSULES

Primera

Primera

Constituye el objeto del presente
convenio sentar las bases de
colaboración, entre la Administración
General del Estado, a través del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, actuando por medio de la
Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa para el
establecimiento de PAIT con la Excma.
Diputación Provincial de Barcelona con
el objeto de promocionar y promover
entre los Ayuntamientos de la provincia
Barcelona la prestación por parte de
estos y/o a través de sus Agencias de
Desarrollo Local de la provincia de
Barcelona la prestación por parte de
estos, de los servicios que prevé la
legislación vigente propios de los PAIT,
en especial, de información y
asesoramiento a los emprendedores
en general y tramitación telemática de
empresas mediante el Documento
Único Electrónico.

Constitueix l'objecte del present conveni
establir les bases de col·laboració, entre
l'Administració General de l'Estat, a
través del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, actuant per mitjà de la Direcció
General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa per a l'establiment de PAIT amb
l'Excma.
Diputació
Provincial
de
Barcelona amb l'objecte de promocionar i
promoure entre els Ajuntaments de la
província Barcelona la prestació per part
d'aquests i/o mitjançant les seves
Agències de Desenvolupament Local de
la província de Barcelona la prestació per
part d'aquests, dels serveis que preveu la
legislació vigent propis dels PAIT,
especialment,
d'informació
i
assessorament als emprenedors en
general
i
tramitació
telemàtica
d'empreses mitjançant el Document Únic
Electrònic.

Segunda

Segona

Mediante addendas al presente
Convenio, se podrán adherir los entes
locales de la provincia de Barcelona
que deseen prestar los servicios que
se especifican para los PAIT.

Mitjançant addendes al present Conveni,
es podran adherir els ens locals de la
província de Barcelona que desitgin
prestar els serveis que s'especifiquen per
als PAIT.

Tercera

Tercera

La Excma. Diputación de Barcelona
difundirá la información relacionada
con los puntos PAIT entre los entes
locales de la provincia que a su juicio
reúnan los requisitos para poder
constituirse como tales. En este

L'Excma.
Diputació
de
Barcelona
difondrà la informació relacionada amb
els punts PAIT entre els ens locals de la
província que al seu parer reuneixin els
requisits per poder constituir-se com a
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sentido, la Excma. Diputación de
Barcelona realizará una preselección
de los mismos y pondrá en
conocimiento de la DGIPYME aquellos
que manifiesten su voluntad de
constituirse como punto PAIT con el
objetivo de agilizar los trámites de
constitución en esos entes locales.

tals. En aquest sentit, l'Excma. Diputació
de Barcelona realitzarà una preselecció
dels mateixos i posarà en coneixement
de la DGIPYME aquells que manifestin la
seva voluntat de constituir-se com a punt
PAIT amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits
de constitució en aquests ens locals.

Así mismo, la Excma. Diputación de
Barcelona pondrá a disposición de la
DGIPYME las instalaciones necesarias
para la realización de la formación del
personal de los entes locales siempre y
cuando,
dado
el
número
de
participantes, sea más eficiente
realizarla en Barcelona.

Així mateix, l'Excma. Diputació de
Barcelona posarà a disposició de la
DGIPYME les instal·lacions necessàries
per a la realització de la formació del
personal dels ens locals sempre que,
atès el nombre de participants, sigui més
eficient realitzar a Barcelona.

Cuarta

Quarta

Los PAIT que se adhieran al presente
convenio se comprometen a informar,
orientar
y
asesorar
a
los
emprendedores sobre la creación de
empresas, así como proporcionar
asistencia técnica para la puesta en
marcha de las iniciativas empresariales
y en las primeras etapas de actividad.

Els PAIT que s'adhereixin al present
conveni es comprometen a informar,
orientar i assessorar els emprenedors
sobre la creació d'empreses, així com
proporcionar assistència tècnica per a la
posada en marxa de les iniciatives
empresarials i a les primeres etapes
d'activitat.

El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, actuando por medio de la
DGIPYME, en el ámbito de sus
competencias, se compromete a
establecer y mantener un sistema de
información y gestión que facilite el
suministro de información para el
proceso de creación de empresas y el
seguimiento
y
gestión
de
los
expedientes de creación de empresas
que se generen.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme,
actuant per mitjà de la DGIPYME, en
l'àmbit de les seves competències, es
compromet a establir i mantenir un
sistema d'informació i gestió que faciliti el
subministrament d'informació per al
procés de creació d'empreses i el
seguiment i gestió dels expedients de
creació d'empreses que es generin.

Quinta

Cinquena

El PAIT proporcionará con carácter
obligatorio los siguientes servicios a los
emprendedores:

El PAIT proporcionarà amb caràcter
obligatori els serveis següents als
emprenedors:

1. Información
sobre
las
características de la SLNE y la
SRL:
marco
legal,
aspectos
mercantiles
más
importantes,
ventajas
fiscales,
aspectos
contables, sistemas de tramitación,
normativa aplicable; así como de

1. Informació sobre les característiques
de l'SLNE i la SRL: marc legal,
aspectes mercantils més importants,
avantatges
fiscals,
aspectes
comptables, sistemes de tramitació,
normativa aplicable, així com d'altres
jurídiques
vigents
en
formes
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otras formas jurídicas vigentes en
el ordenamiento jurídico mercantil.

l'ordenament jurídic mercantil.

2. Realización de la tramitación para
la constitución de empresas
mediante el sistema de tramitación
telemática desarrollado por la
DGIPYME y utilizando el DUE. Este
servicio deberá prestarse con
carácter obligatorio y gratuito. El
PAIT se compromete a informar a
los emprendedores de la gratuidad
del servicio y de la utilización del
DUE, herramienta desarrollada por
la DGIPYME.

2. Realització de la tramitació per a la
constitució d'empreses mitjançant el
sistema de tramitació telemàtica
desenvolupat per la DGIPYME i
utilitzant el DUE. Aquest servei haurà
de prestar-se amb caràcter obligatori i
gratuït . El PAIT es compromet a
informar als emprenedors de la
gratuïtat del servei i de la utilització del
DUE, eina desenvolupada per la
DGIPYME .

3. Información sobre las ayudas
públicas a la creación de empresas
aplicables
al
proyecto.
Se
recomienda el uso de las bases de
datos de ayudas de la DGIPYME.

3. Informació sobre les ajudes públiques
a la creació d'empreses aplicables al
projecte. Es recomana l'ús de les
bases de dades d'ajuts de la
DGIPYME.

4. Información sobre el régimen de
Seguridad Social aplicable, criterios
de adscripción,afiliación, cotización,
etc.

4. Informació sobre el règim de Seguretat
Social aplicable, criteris d'adscripció,
afiliació, cotització, etc .

5. Información general sobre temas
de interés para las empresas, tales
como:
financiación,
fiscalidad,
programas de ayudas, contratación
laboral,
internacionalización,
investigación, desarrollo tecnológico
e
innovación,
cooperación
empresarial, etc.

5.

Informació general sobre temes
d'interès per a les empreses, com ara:
finançament,
fiscalitat, programes
d'ajuts,
contractació
laboral,
internacionalització,
investigació,
desenvolupament tecnològic i innovació,
cooperació empresarial, etc.

Los servicios no comprendidos en el
apartado 2 podrán prestarse con
carácter
gratuito
o
mediante
contraprestación económica, previa
información suficiente al emprendedor.

Els serveis no compresos en l'apartat 2
es poden prestar-se amb caràcter gratuït
o mitjançant contraprestació econòmica,
prèvia
informació
suficient
a
l'emprenedor.

Sexta

Sisena

Además de los servicios considerados
de carácter básico y obligatorio citados
en la cláusula anterior, el PAIT, con
carácter opcional podrá proporcionar
otros servicios tales como: tutorización
del plan de empresa que permita
mostrar la viabilidad de la idea
empresarial (se recomienda el uso del
Plan de Empresa interactivo de la
DGIPYME, así como de cualquier otra

A més dels serveis considerats de
caràcter bàsic i obligatori citats en la
clàusula anterior, el PAIT, amb caràcter
opcional es pot proporcionar altres
serveis com ara: tutorització del pla
d'empresa que permeti mostrar la
viabilitat de la idea empresarial (es
recomana l'ús del Pla d'Empresa
interactiu de la DGIPYME, així com de
qualsevol altra eina que la DGIPYME
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herramienta que la DGIPYME ponga a
disposición de los emprendedores),
información sobre mercados, estudios
de localización, promoción de la
cooperación, realización de jornadas y
seminarios,
desarrollo
de
foros
empresariales
(oportunidades
y
experiencias, foros de inversión,
materialización de ideas de negocio,
claves de éxito, etc.) y otras
actividades que contribuyan a mejorar
la competitividad de las PYME. Estos
servicios podrán prestarse con carácter
gratuito o lucrativo.

posi a disposició dels emprenedors),
informació sobre mercats, estudis de
localització, promoció de la cooperació,
realització de jornades i seminaris,
desenvolupament de fòrums empresarials
(oportunitats i experiències, fòrums
d'inversió, materialització d'idees de
negoci, claus d'èxit, etc.) i altres activitats
que
contribueixin
a
millorar
la
competitivitat de les PIME. Aquests
serveis es poden prestar amb caràcter
gratuït o lucratiu.

Séptima

Setena

Los PAIT se ubicarán en locales y
espacios adecuados para el desarrollo
de sus funciones garantizando a los
usuarios unos niveles adecuados de
comodidad y privacidad.

Els PAIT s'ubicaran en locals i espais
adequats per al desenvolupament de les
seves funcions garantint als usuaris uns
nivells adequats de comoditat i privacitat.

Para el cumplimiento de las funciones
de tramitación, el PAIT implantará el
sistema de información, gestión y
tramitación
desarrollado
por
la
DGIPYME para la conexión segura con
todos los organismos competentes en
el proceso de constitución e inicio de la
actividad empresarial (Sistema de
Tramitación Telemática de la red
CIRCE, en adelante STT-CIRCE), de
acuerdo a las prescripciones técnicas
publicadas en la Web de CIRCE.

Per al compliment de les funcions de
tramitació, el PAIT implantarà el sistema
d'informació,
gestió
i
tramitació
desenvolupat per la DGIPYME per a la
connexió segura amb tots els organismes
competents en el procés de constitució i
inici de l'activitat empresarial (Sistema de
Tramitació Telemàtica de la xarxa
CIRCE, d'ara endavant STT - CIRCE),
d'acord a les prescripcions tècniques
publicades a la web de CIRCE .

El ente local dotará al local, teniendo
en cuenta los requerimientos y
compatibilidades técnicas que el STTCIRCE requiera, de la infraestructura
de comunicaciones y del equipamiento
ofimático e informático preciso, y en
particular:

L'ens local dotarà el local, tenint en
compte els requeriments i compatibilitats
tècniques que el STT - CIRCE requereixi,
de la infraestructura de comunicacions i
de l'equipament ofimàtic i informàtic
necessari, i en particular:

 Instalación

 Instal·lació

 Instalación en los puestos de

 Instal·lació als llocs de treball d'equips

trabajo de equipos informáticos
equipados para la ejecución del
PACDUE.

informàtics equipats per a l'execució
del PACDUE.

de las líneas de
comunicación de voz y datos que
resulten
necesarias
para
el
funcionamiento del centro.

de
les
línies
de
comunicació de veu i dades que
resultin
necessàries
per
al
funcionament del centre.
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 Material ofimático de uso común

 Material ofimàtic d'ús comú per als

para los puestos de trabajo del
centro (fotocopiadora, impresora y
fax).

llocs
de
treball
del
centre
(fotocopiadora, impressora i fax).

Octava

Vuitena

Para la prestación de los servicios de
información
y
asesoramiento
contemplados en las cláusulas cuarta y
quinta, el personal adscrito al PAIT
responderá, en la medida de lo posible,
al siguiente perfil:

Per a la prestació dels serveis
d'informació i assessorament contemplats
en les clàusules quarta i cinquena, el
personal adscrit al PAIT respondrà, en la
mesura del possible, al següent perfil :

Titulación
similar.
-

Media,

Superior

- Titulació Mitjana, Superior o similar.

o

- Experiència
empreses.

Experiencia en información a las
empresas.
-

en

informació

a

les

- Coneixements dels procediments
administratius necessaris per a la
creació d'empreses.

Conocimientos de los procedimientos
administrativos necesarios para la
creación de empresas.

-

- Coneixements sobre la temàtica
empresarial
(aspectes
mercantils,
laborals, fiscalitat, finançament, plans
d'empresa, etc .).

Conocimientos acerca de la
temática
empresarial
(aspectos
mercantiles,
laborales,
fiscalidad,
financiación, planes de empresa, etc.).

-

- Coneixements sobre les polítiques i
instruments de suport a la PIME, tant en
l'àmbit estatal com autonòmic i de la
Unió Europea.

Conocimientos sobre las políticas
e instrumentos de apoyo a la PYME,
tanto en el ámbito estatal, como
autonómico y de la Unión Europea.

-

- Experiència en recerca i selecció
d'informació d'utilitat per a les PIME.

Experiencia en búsqueda y
selección de información de utilidad
para las PYME.

-

Experiència
en
l’ús
d'eines
informàtiques per a l'adquisició i
tractament de la informació, així com de
consulta i comunicació a Internet.

Experiencia en el manejo de
herramientas informáticas para la
adquisición y tratamiento de la
información, así como de consulta y
comunicación en Internet.

El PAIT deberá contar asimismo con
personal técnico cualificado capaz de
llevar a cabo el mantenimiento del
sistema informático de información y
tramitación STT-CIRCE, con el soporte
del personal de la DGIPYME.

El PAIT també haurà de tenir personal
tècnic qualificat capaç de dur a terme el
manteniment del sistema informàtic
d'informació i tramitació STT - CIRCE,
amb el suport del personal de la
DGIPYME.

Novena

Novena

La Excma. Diputación Provincial de
Barcelona deberá designar en el plazo
de 30 días desde la vigencia de este

L'Excma.
Diputació
Provincial
de
Barcelona ha de designar en el termini de
30 dies des de l’inici de la vigència
d'aquest conveni una persona de
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convenio a una persona de contacto
con la DGIPYME. Igualmente, cada
PAIT deberá designar una persona de
contacto.

contacte amb la DGIPYME. Igualment,
cada PAIT ha de designar una persona
de contacte.

Décima

Desena

Del presente Convenio no se derivará
gasto alguno para la Administración
General del Estado, a través del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, DGIPYME.

Del present conveni no es derivarà cap
despesa per a l'Administració General de
l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme, DGIPYME.

La Administración General del Estado,
a través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, actuando por medio
de la DGIPYME pondrá a disposición
de los PAIT el STT-CIRCE, como
herramienta
esencial
para
la
tramitación telemática.

L'Administració General de l'Estat, a
través del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, actuant per mitjà de la
DGIPYME posarà a disposició dels PAIT
el STT - CIRCE, com a eina essencial
per a la tramitació telemàtica.

La Administración General del Estado,
a través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, actuando por medio
de la DGIPYME prestará, con medios
propios, soporte técnico para la puesta
en marcha de los sistemas informáticos
de los PAIT integrados en el STTCIRCE.

L'Administració General de l'Estat, a
través del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, actuant per mitjà de la
DGIPYME prestarà, amb mitjans propis,
suport tècnic per a la posada en marxa
dels sistemes informàtics dels PAIT
integrats en el STT - CIRCE.

Asimismo la Administración General
del Estado, a través del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, actuando
por medio de la DGIPYME prestará,
con medios propios, servicios de
asistencia técnica y soporte a la red
CIRCE en lo que se refiere a la
atención de consultas y resolución de
los problemas que surjan en el uso del
Sistema de Tramitación Telemática de
la red CIRCE, a través del Centro de
Asistencia a Usuarios (CAU).

Així mateix, l'Administració General de
l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme, actuant per mitjà de la
DGIPYME prestarà, amb mitjans propis,
serveis d'assistència tècnica i suport a la
xarxa CIRCE pel que fa a l'atenció de
consultes i resolució dels problemes que
sorgeixin en l'ús del Sistema de
Tramitació Telemàtica de la xarxa
CIRCE, a través del Centre d'Assistència
a Usuaris (CAU).

Además, la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, actuando
por medio de la DGIPYME pondrá a
disposición
de
los
PAIT,
las
herramientas de gestión empresarial
elaboradas por ella, aplicables a la
creación de empresas, en especial, el
“Plan de Empresa Interactivo”, el
“Autodiagnóstico de evaluación de
actitudes
emprendedoras”
y los
simuladores sectoriales de negocio.

A més, l'Administració General de l'Estat,
a través del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, actuant per mitjà de la
DGIPYME posarà a disposició dels PAIT,
les eines de gestió empresarial
elaborades per ella, aplicables a la
creació d'empreses, especialment, el "Pla
d'Empresa Interactiu", l’"Autodiagnòstic
d'avaluació d'actituds emprenedores" i
els simuladors sectorials de negoci.
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Undécima

Onzena

La difusión del presente Convenio
podrá realizarse por cualquier medio
de comunicación que se considere
adecuado por cualquiera de las partes.

La difusió del present Conveni podrà
realitzar-se per qualsevol mitjà de
comunicació que es consideri adient per
qualsevol de les parts.

En las difusiones y presentaciones
PAIT que se realicen a los medios
informativos, se incluirá de forma
paritaria
la
presencia
de
la
Administración General del Estado, a
través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, actuando por medio
de la DGIPYME y el PAIT, mediante
los signos y logotipos representativos
de cada una insertados en el soporte
físico/lógico (libro, CD-ROM, página
Web, etc.) así como mediante las notas
de presentación que cada institución
determine.

A les difusions i presentacions PAIT que
es realitzen als mitjans informatius,
s'inclourà de forma paritària la presència
de l'Administració General de l'Estat, a
través del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, actuant per mitjà de la
DGIPYME i el PAIT, mitjançant els signes
i logotips representatius de cadascuna
inserits en el suport físic/lògic (llibre, CDROM, pàgina web, etc.) com també
mitjançant les notes de presentació que
cada institució determini.

De la misma forma, el apoyo de la
Excma. Diputación de Barcelona se
reflejará de acuerdo con las normas
establecidas por dicha corporación
para su aplicación.

De la mateixa manera, el suport de
l'Excma. Diputació de Barcelona es
reflectirà d'acord amb les normes
establertes per aquesta corporació per a
la seva aplicació.

Cada una de las oficinas, constituidas
como PAIT, podrá indicar mediante
rótulos tanto internamente como
externamente la identificación como
centro PAIT. Para ello, la DGIPYME
pone a disposición del PAIT el material
gráfico de la marca PAIT.

Cadascuna de les oficines, constituïdes
com a PAIT, podrà indicar mitjançant
rètols tant internament com externament
la identificació com a centre PAIT. Per a
això, la DGIPYME posa a disposició del
PAIT el material gràfic de la marca PAIT.

Duodécima

Dotzena

Para el desarrollo y seguimiento del
Convenio el PAIT elaborará un informe
semestral y otro anual de la actividad
realizada en el Centro, según el
modelo previsto por la Administración
General del Estado, a través del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, actuando por medio de la
DGIPYME, que permita conocer las
actuaciones llevadas a cabo, consultas
atendidas,
temática,
empresas
creadas, etc., así como plantear, en su
caso, propuestas de mejora.

Per al desenvolupament i seguiment del
Conveni el PAIT elaborarà un informe
semestral i un altre anual de l'activitat
realitzada en el Centre, segons el model
previst per l'Administració General de
l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme, actuant per mitjà de la
DGIPYME, que permeti conèixer les
actuacions dutes a terme, consultes
ateses, temàtica, empreses creades, etc.,
així com plantejar, si escau, propostes de
millora.
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Decimotercera

Tretzena

Por lo que se refiere al tratamiento de
los datos recogidos en el Documento
Único Electrónico (DUE), y conforme al
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los PAIT
deberán
cumplir
las
siguientes
obligaciones:

Pel que fa al tractament de les dades
recollides en el Document Únic Electrònic
(DUE), i conforme a l'article 12 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, les PAIT han de complir les
següents obligacions:

1) Deberán designar a un encargado
del tratamiento de los datos.

1) Han de designar un encarregat del
tractament de les dades.

2) El encargado del tratamiento de los
datos únicamente tratará los
mismos
conforme
a
las
instrucciones del responsable de
CIRCE, que no los aplicará o
utilizará con fin distinto al objeto de
este convenio. Asimismo, tampoco
podrá comunicarlos, ni siquiera
para su conservación, a otras
personas.

2) L'encarregat del tractament de les
dades únicament tractarà les mateixes
conforme a les instruccions del
responsable de CIRCE, que no les
aplicarà o utilitzarà amb finalitat
diferent a la finalitat d'aquest conveni.
Així mateix, tampoc podrà comunicar,
ni tan sols per la seva conservació, a
d’altres persones.

3) La DGIPYME, en calidad de
responsable del fichero y, en su
caso, el encargado del tratamiento
deberán adoptar las medidas de
índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la
naturaleza
de
los
datos
almacenados y los riesgos a que
están expuestos, ya provengan de
la acción humana o del medio físico
o natural.

3) La
DGIPYME,
en
qualitat
de
responsable del fitxer i, si s'escau,
l'encarregat
del
tractament
han
d'adoptar les mesures de naturalesa
tècnica i organitzativa necessàries que
garanteixin la seguretat de les dades
de caràcter personal i evitin la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat, atès l'estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què
estan exposades, ja provinguin de
l'acció humana o del medi físic o
natural.

4) Al concluir la vigencia de este
convenio, sin que se acuerde la
prórroga del mismo, los datos de
carácter personal deberán ser
devueltos al responsable de
CIRCE, al igual que cualquier
soporte o documento en que conste
algún dato de carácter personal
objeto del tratamiento, del que no
podrán guardar copia.

4) En concloure la vigència d'aquest
conveni, sense que s'acordi la
pròrroga, les dades de caràcter
personal han de ser retornades al
responsable de CIRCE, igual que
qualsevol suport o document en què
consti alguna dada de caràcter
personal objecte del tractament, del
qual no podran guardar còpia.
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5) En el caso de que el encargado del
tratamiento destine los datos a otra
finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones de
este convenio, será considerado
también
responsable
del
tratamiento, respondiendo de las
infracciones
en
que
hubiera
incurrido personalmente.

5)

6) Independientemente
de
las
obligaciones anteriores, los PAIT
podrán utilizar con un fin distinto al
objeto de este convenio los datos
del emprendedor, siempre que
exista la autorización por escrito de
éste, y siempre de acuerdo con la
Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal vigente.

6) Independentment de les obligacions
anteriors, els PAIT poden utilitzar amb
una finalitat diferent a la finalitat
d'aquest conveni les dades de
l'emprenedor, sempre que hi hagi
l'autorització per escrit d'aquest, i
sempre d'acord amb la Llei de
Protecció de Dades de Caràcter
Personal vigent.

En el cas que l'encarregat del
tractament destini les dades a una altra
finalitat, les comuniqui o les utilitzi
incomplint les estipulacions d'aquest
conveni, serà considerat també
responsable del tractament, responent
de les infraccions en què hagi
incorregut personalment.

Decimocuarta

Catorzena

El responsable de cumplimentar el
DUE tendrá la obligación de comprobar
que los datos que introduce en el
mismo se corresponden con los que
figuran en la documentación que
deberán aportarle los emprendedores
en el momento de comenzar la
tramitación y deberá disponer de firma
electrónica para remitir el DUE al STTCIRCE.

El responsable d'emplenar el DUE tindrà
l'obligació de comprovar que les dades
que introdueix en el mateix es
corresponen amb les que figuren en la
documentació que hauran aportar els
emprenedors en el moment de començar
la tramitació i haurà de disposar de firma
electrònica per a remetre el DUE al STT CIRCE .

Decimoquinta

Quinzena

De acuerdo a los plazos de
prescripción legal establecidos, los
PAIT deberán conservar copia de toda
la
documentación
que
los
emprendedores tienen la obligación de
aportar en el momento de comenzar la
tramitación
del
DUE.
Esta
documentación, deberá ser remitida al
responsable del STT-CIRCE en el caso
de que el presente convenio pierda su
vigencia.

D'acord amb els terminis de prescripció
legal establerts, els PAIT han de
conservar còpia de tota la documentació
que els emprenedors tenen l'obligació
d'aportar en el moment de començar la
tramitació
del
DUE.
Aquesta
documentació, haurà de ser remesa al
responsable del STT - CIRCE en el cas
que el present conveni perdi la seva
vigència.

Decimosexta

Setzena

El presente Convenio surtirá efectos
desde la fecha de su firma y estará
vigente
durante
dos
años;
prorrogándose
automática
y
tácitamente por iguales periodos salvo

El present conveni produirà efectes des
de la data de la seva signatura i restarà
vigent durant dos anys, prorrogant-se
automàtica i tàcitament per iguals
períodes excepte denúncia expressa de
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denuncia expresa de cualquiera de las
partes con una antelación mínima de
tres meses a la fecha de vencimiento
del mismo.

qualsevol de les parts amb una antelació
mínima de tres mesos a la data de
venciment.

Asimismo, podrá extinguirse:

Així mateix, es podrà extingir:

a) Por mutuo acuerdo expreso de las
partes.

a ) Per mutu acord exprés de les parts.

b) Por
denuncia
expresa
de
cualquiera de las partes firmantes,
notificada en forma a la otra parte, por
aquélla que considere que se ha
vulnerado el espíritu del mismo o se ha
incumplido alguna de sus cláusulas. En
este caso, salvo pacto expreso, las
partes se comprometen a realizar las
actuaciones pendientes que sean
necesarias dirigidas a la finalización de
las acciones ya iniciadas.

b ) Per denúncia expressa de qualsevol
de les parts signants, degudament
notificada a l'altra part, per aquella que
consideri que s'ha vulnerat l'esperit del
mateix o s'ha incomplert alguna de les
seves clàusules. En aquest cas, llevat de
pacte exprés, les parts es comprometen
a realitzar les actuacions pendents que
siguin necessàries adreçades a la
finalització de les accions ja iniciades.

Decimoséptima

Dissetena

La Administración General del Estado,
a través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, actuando por medio
de la DGIPYME podrá dar de baja a los
PAIT por incumplimiento de los
términos del presente convenio o
cuando transcurrido un año de su
puesta en funcionamiento no hubieran
tramitado la constitución telemática de
empresas.

L'Administració General de l'Estat, a
través del Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, actuant per mitjà de la
DGIPYME podrà donar de baixa als PAIT
per incompliment dels termes del present
conveni o quan transcorregut un any de
la posada en funcionament no haguessin
tramitat
la
constitució
telemàtica
d'empreses.

Decimoctava

Divuitena

Las cuestiones litigiosas que pudieren
surgir
en
la
interpretación
y
cumplimiento del presente Convenio
serán de conocimiento y competencia
del
orden
jurisdiccional
de
lo
Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad firman las
partes el presente documento, en el
lugar y fecha que se indican. “

Les qüestions litigioses que poguessin
sorgir en la interpretació i compliment del
present Conveni seran de coneixement i
competència de l'ordre jurisdiccional
Contenciós - Administratiu.

Segundo.- Aprobar la addenda al
convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado, a
través del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo (Dirección General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa) y

Segon.- Aprovar l'addenda al conveni de
col·laboració entre l'Administració General
de l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme (Direcció General
d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa)
i L’Excma. Diputació de Barcelona per a

I en prova de conformitat signen les parts
el present document, en el lloc i data que
s'indiquen."
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Excma. Diputación de Barcelona para el
establecimiento
de
Puntos
de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación
(PAIT) integrados en la Red CIRCE con
<nombre ente local>, de acuerdo con la
minuta que se transcribe a continuación:

l'establiment de Punts d'Assessorament i
Inici de Tramitació (PAIT) integrats en la
Xarxa CIRCE amb <nom ens local> ,
d'acord amb la minuta que es transcriu a
continuació :

“

“
REUNIDOS

REUNITS

De una parte, Don Luis Valero Artola,
Secretario General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, cargo
que
ostenta
en
virtud
del
nombramiento efectuado por Real
Decreto 64/2012 de 5 de Enero de
2012, actuando por delegación del
Ministro de Industria, Energía y
Turismo, según el apartado séptimo,
punto 1.a) de la Orden ITC/371/2011,
de 24 de Febrero y la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto
1887/2011, de 30 de Diciembre.

D'una banda, el Sr. Luis Valero Artola,
Secretari General d'Indústria i de la Petita
i Mitjana Empresa, càrrec que ostenta en
virtut del nomenament efectuat pel Reial
Decret 64/ 2012 de 5 de gener de 2012,
actuant per delegació del Ministre
d'Indústria, Energia i Turisme, segons
l'apartat setè, punt 1.a) de l'Ordre
ITC/371/2011, de 24 de febrer i la
Disposició Addicional segona del Reial
Decret 1887 /2011, de 30 de desembre.

De otra parte, el Ilmo. Sr. Ferran Civil
Arnabat,
Vicepresidente
1ro
y
Presidente Delegado del Área de
Desarrollo Económico Local de la
Excma. Diputación de Barcelona, y
facultado por la Refundida 1/2013,
sobre nombramientos, delegación de
competencias y atribuciones de los
órganos diferentes del Pleno, publicada
en el BOPB de fecha 19 de Febrero de
2013; asistido por la Secretaria
Delegada,
Sra.
Beatriz
Espinàs
Vijande, en virtud de las facultades
conferidas por el Decreto de la
Presidencia de la Corporación de fecha
2 de Mayo de 2012, publicada en el
BOPB de fecha 16 de Mayo de 2012.

D'altra banda, l'Il·lm. Sr. Ferran Civil
Arnabat, vicepresident 1r. i President
Delegat de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de l'Excma. Diputació de
Barcelona, i facultat per la Refosa
1/2013, sobre nomenaments, delegació
de competències i atribucions dels
òrgans diferents del Ple, publicada al
BOPB de data 19 de febrer de 2013;
assistit per la secretària delegada, Sra
Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de data 2
de maig de 2012, publicada al BOPB de
data 16 de Maig de 2012.

De otra parte……………, actuando en
nombre y representación del <nombre
del ente local> ………….. cargo que
ostenta en virtud del

D' altra banda ..............., actuant en nom
i representació del <nom l'ens local>
.............. càrrec que ostenta en virtut del
..........

Las partes se reconocen competencia
para suscribir el presente convenio y
en su virtud

Les parts es reconeixen competència per
a subscriure el present conveni i en
conseqüència
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MANIFIESTAN

MANIFESTEN

1. Que con fecha ……. se suscribió
un Convenio de Colaboración entre
la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo
(Dirección General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa)
y la Excma. Diputación Provincial
de
Barcelona,
para
el
establecimiento de Puntos de
Asesoramiento
e
Inicio
de
Tramitación (PAIT) integrados en la
red CIRCE.

1 . Que amb data ....... es va subscriure
un Conveni de Col·laboració entre
l'Administració General de l'Estat, a
través del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme (Direcció General
d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa) i l'Excma. Diputació
Provincial de Barcelona, per a
l'establiment
de
Punts
d'Assessorament i Inici de Tramitació
(PAIT) integrats a la xarxa CIRCE.

2. Que la cláusula segunda de dicho
Convenio establece que “Mediante
adendas al presente Convenio, se
podrán adherir los entes locales de
la provincia de Barcelona, que
deseen prestar los servicios que se
especifican para los PAIT”.

2 . Que la clàusula segona del Conveni
estableix que "Mitjançant addendes
al present Conveni, es podran
adherir els ens locals de la província
de Barcelona, que desitgin prestar
els serveis que s'especifiquen per als
PAIT".

3. Que el <ente local> está interesado
en añadir a sus servicios de apoyo
a la creación de empresas un PAIT
que permita, además de la
utilización de las herramientas de
apoyo
al
emprendedor
desarrolladas por la DGIPYME, la
conclusión
del
proceso
de
asesoramiento con la constitución
de la empresa utilizando la
tramitación telemática.

3 . Que l’ <ens local> està interessat a
afegir als seus serveis de suport a la
creació d' empreses un PAIT que
permeti, a més de la utilització de les
eines de suport a l'emprenedor
desenvolupades per la DGIPYME, la
conclusió
del
procés
d'assessorament amb la constitució
de l'empresa utilitzant la tramitació
telemàtica.

4. Que las tres entidades consideran
conveniente el establecimiento de
PAIT dependientes del <ente local>
y por tanto,

4. Que les tres entitats consideren
convenient l'establiment de PAIT
dependents del <ens local> i per tant,

ACUERDAN

ACORDEN

Primero

Primer

Establecer, de acuerdo con lo previsto
en la cláusula segunda del Convenio
de
Colaboración
entre
la
Administración General del Estado, a
través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (Dirección General
de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa), y la Excma.
Diputación Provincial de Barcelona

Establir, d'acord amb el que preveu la
clàusula segona del Conveni de
Col·laboració
entre
l'Administració
General de l'Estat, a través del Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme (Direcció
General d'Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa), i l'Excma. Diputació Provincial
de Barcelona subscrit el .......................,
la prestació per part del <ens local>, dels
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suscrito
el…………………..,
la
prestación por parte del <ente local>,
de los servicios que prevé la legislación
vigente
propios
de
los
PAIT,
cumpliendo las condiciones y siguiendo
los sistemas operativos que se
especifican en el convenio básico del
que esta addenda forma parte.

serveis que preveu la legislació vigent
propis dels PAIT, complint les condicions
i seguint els sistemes operatius que
s'especifiquen en el conveni bàsic del
qual aquesta addenda forma part.

Segundo

Segon

El <ente local> proveerá los medios
para el funcionamiento del PAIT y
coordinará sus actuaciones con la
DGIPYME y la Excma. Diputación
Provincial de Barcelona para adecuar
la oferta del servicio a las necesidades
del emprendedor, buscando la eficacia
y la economía de medios.

El <ens local> proveirà els mitjans per al
funcionament del PAIT i coordinar les
seves actuacions amb la DGIPYME i
l'Excma.
Diputació
Provincial
de
Barcelona per adequar l'oferta del servei
a les necessitats de l'emprenedor,
buscant l'eficàcia i l'economia de mitjans.

En prueba de conformidad las tres
entidades
firman
el
presente
documento, en el lugar y fecha que se
indican.”

En prova de conformitat les tres entitats
signen el present document , en el lloc i
data que s'indiquen."

Tercero.- Notificar estos acuerdos a la
Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Tercer.- Notificar aquests acords a la
Direcció General d'Indústria i de la Petita i
Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme.

Servei de Comerç Urbà
35.- Dictamen que proposa aprovar la revocació inicial de les subvencions
atorgades en règim de concurrència competitiva a les associacions de
comerciants de la província de Barcelona en el marc de la convocatòria número
2012/4193, que s’havien d’executar en el període d’1 de gener de 2012 a 31 de
desembre de 2012 i justificar com a màxim fins el 31 de març de 2013.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària de data 28 de
juny de 2012, aprovà el dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a associacions de comerciants de la província de Barcelona, per un import
total de cent deu mil (110.000) €.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària de data 29 de
novembre de 2012, aprovà el dictamen que proposa la resolució de la convocatòria
número 2012/4193 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
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competitiva a les associacions de comerciants de la província de Barcelona, per un
import total de cent deu mil (110.000) €.
D’acord amb la base tercera i dinovena de les esmentades bases reguladores,
l’execució de les actuacions, en raó de les quals es varen atorgar les subvencions,
s’havien d’executar en el període d’1 de gener de 2012 a 31 de desembre de 2012 i
justificar, com a màxim, el dia 31 de marc de 2013.
Atès que la base vintena de les esmentades bases reguladores preveu que, un cop
finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb
la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu
pagament.
Vistos els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació
de competències i d’atribucions del 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.- Revocar inicialment les subvencions que s’indiquen a continuació atorgades,
en règim de concurrència competitiva a les associacions de comerciants de la
província de Barcelona en el marc de la convocatòria número 2012/4193, per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió ordinària de data 29 de novembre
de 2012, que s’havien d’executar en el període d’1 de gener de 2012 a 31 de
desembre de 2012 i justificar com a màxim fins el 31 de març de 2013.
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Aportació
Núm.
de la
Expedient
Diputació

Centre
Gestor

Entitat beneficiària

NIF

Actuació

30301

Associació de Comerç
Centre i Progrés

XXXXXXXX

Posicionament 2.0

1.500 €

2012/1231 G/30301/431A0/48900 1203004428 9

Programa
d'activitats 2012

1.500 €

2012/1231 G/30301/431A0/48900 1203004428 30

30301 Unió de Botiguers de Gavà XXXXXXXX

Aplicació
pressupostària

Operació
Comptable

Segon.- Habilitar i concedir, a les entitats beneficiàries esmentades en l’acord primer,
un termini d’audiència de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de
la notificació d’aquesta resolució, per presentar a la Diputació la documentació de
justificació de les subvencions que estiguin pendents de justificar. En cas que sigui
necessari subsanar documentació de justificació presentada en aquest termini, l’entitat
beneficiària haurà de trametre-la esmenada en 10 dies hàbils des de l'endemà del
requeriment de la Diputació.
Tercer.- Transcorreguts aquests terminis sense que la justificació i/o esmena dels
defectes s'hagi produït, es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació
dels ajuts no justificats.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les entitats afectades.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis d’Educació
36.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les
renúncies dels ajuts atorgats consistents en fons de prestació destinats a
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” en el marc de
la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat. Suposa, renúncies: trenta-vuit mil cinc-cents dos euros amb catorze
cèntims (38.502,14)€, reduccions: vint-i-set mil catorze euros amb catorze
cèntims (27.014,14) € i reconeixement dret: onze mil quatre-cents vuitanta-vuit
(11.488)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta
Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 26 de gener de 2012, va
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de suport als
serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2012 (d’ara en endavant,
convocatòria 2012), el Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals (d’ara
en endavant, Catàleg 2012) i el seu Règim de concertació d’aquest àmbit (d’ara en
endavant, Règim de concertació) (BOPB de 2 de febrer de 2012).
El mateix òrgan, reunit el 28 de març de 2012, aprovà el dictamen que proposa
l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport
als serveis de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la
convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, amb
una aportació econòmica de la Diputació per l’any 2012 de set-cents vint-i-un mil
cinc-cents dotze (721.512) €. Posteriorment, la Junta de Govern, en sessió ordinària
de data 12 de setembre de 2012 aprovà el dictamen que proposa aprovar l’ampliació
de la dotació econòmica del citat recurs per un import de cent cinquanta mil (150.000)€
i la seva distribució.
En data de 1 de febrer de 2013 va ser aprovat un Decret pel, aleshores, vicepresident
segon i president delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies que
convalidava l’aprovació de la pròrroga del termini màxim d’execució fins el 30 de març
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de 2013 i el de justificació fins el 30 de juny de 2013 per al municipi de Sant Martí
Sarroca.
Així mateix, en data 22 de març de 2013 va ser aprovat un Decret per la
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones que
convalidava l’aprovació de la pròrroga del termini màxim d’execució fins el 30 de març
de 2013 i el de justificació fins el 30 de juny de 2013 per al municipi de Martorell.
En data 31 de març de 2013 va finalitzar el període de justificació de les actuacions
objecte de suport econòmic; després de donar el corresponent tràmit d’audiència,
correspon efectuar la liquidació d’aquest fons de prestació, tenint en consideració què:
a) Forma de pagament:
• Import de l’aportació de la Diputació, fins a 1.000 €: es pagarà l’import
íntegre de l’aportació contra presentació de l’acceptació.
• Import de l’aportació de la Diputació, superior a 1.000 €: es pagarà
l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de l’acceptació.
En qualsevol cas, aquest pagament no serà inferior a 1.000 €.
b) Alguns ajuntaments i ens locals beneficiaris d’ajuts han fet arribar a la Diputació
la seva renúncia als mateixos, o han justificat despeses per imports inferiors a
l’atorgat de les actuacions objecte d’ajut.
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències.
Vist els apartats 12.4.a) i 12.2.d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de
competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú,
s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació i acceptar les renúncies al recurs econòmic consistent
en fons de prestació “Suport als serveis de menjador de les escoles bressol
municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació, dels ens locals
que es detallen:
MUNICIPI
L’Ametlla del Vallès
Arenys de Mar
Arenys de Munt

NIF

CODI
XBMQ

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

12/Y/79678
12/Y/79677
12/Y/79676

RENÚNCIA
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161,50
390,50
3.350,00

REDUCCIONS AD
Núm.
Operació
161,50 1303901259
390,50 1303901260
1.984,00 1303901261

Import

Reconeixement
dret

1.366,00

MUNICIPI
Balsareny
Cànoves i Samalús
Capellades
Castellcir
Castellterçol
Cervelló
Dosrius
Igualada
Jorba
Martorell
Masnou, el
Mediona
Pineda de Mar
El Pont de Vilomara i Rocafort
El Prat de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Vicenç de Montalt
Santa Coloma de Gramenet
Santa Margarida i els Monjos
Santpedor
Taradell
Tiana
Torrelles de Llobregat
Ullastrell

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

CODI
XBMQ

RENÚNCIA

12/Y/79668
12/Y/79650
12/Y/79646
12/Y/79639
12/Y/79633
12/Y/79628
12/Y/79623
12/Y/79605
12/Y/79604
12/Y/79594
12/Y/79591
12/Y/79587
12/Y/79526
12/Y/79513
12/Y/79512
12/Y/79470
12/Y/79457
12/Y/79449
12/Y/79440
12/Y/79438
12/Y/79401
12/Y/79397
12/Y/79390
12/Y/79385
12/Y/79379
12/Y/79376
12/Y/79369
12/Y/79368
Totals

1.540,00
500,00
3.007,00
1.222,00
101,88
645,97
2.449,00
1.216,60
1.363,00
4.189,43
1.319,50
2.073,00
832,19
858,08
4,75
0,20
0,50
256,00
0,20
3.854,07
1.115,41
880,68
2.876,00
76,67
2.409,00
0,01
76,00
1.733,00
38.502,14

REDUCCIONS AD
Núm.
Operació
540,00 1303901262
500,00 1303901263
1.504,00 1303901264
222,00 1303901265
101,88 1303901266
645,97 1303901269
1.449,00 1303901267
1.216,60 1303901270
363,00 1303901271
4.189,43 1303901272
1.112,00 1303901273
1.036,50 1303901274
832,19 1303901275
858,08 1303901276
4,75 1303901277
0,20 1303901278
1303901292
256,00 1303901279
0,20 1303901280
3.854,07 1303901281
1.115,41 1303901285
880,68 1303901286
1.705,50 1303901287
76,67 1303901288
1.204,50 1303901289
0,01 1303901300
76,00 1303901290
733,00 1303901291
27.014,14
Import

Reconeixement
dret
1.000,00
1.503,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
207,50
1.036,50

1.170,50
1.204,50

1.000,00
11.488,00

Segon.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a l’apartat primer, per menor l’import
justificat.
Tercer.- Reconèixer el dret a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties que han
de retornar els ens locals detallats a l’apartat primer d’aquesta resolució, com a
conseqüència de no haver justificat l’import avançat per aquest Corporació. Imputar
aquest reconeixement de dret a l’aplicació pressupostària I/40300/323AO/38900 del
pressupost de l’any 2013.
Quart.- Rescabalar mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a l’acord
tercer, si s’escau.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als ens locals afectats.
37.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació provisional i acceptar les
renúncies dels ajuts atorgats consistents en fons de prestació destinats a
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000
habitants” en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat. Suposa, renúncies: cinc mil cinc-cents setanta
euros amb vuitanta-un cèntims (5.570,81) €, reduccions: nou-cents quaranta-cinc
euros amb seixanta-set cèntims (945,67) € i reconeixement dret: quatre mil
sis-cents vint-i-cinc euros amb catorze cèntims (4.625,14) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta
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Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 28 de març de 2012, va aprovar
el dictamen que aprovava la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació d’accions
de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2012 (d’ara
en endavant, convocatòria 2012), el Catàleg de suport als serveis i a les activitats
locals (d’ara en endavant, Catàleg 2012) i el seu Règim de concertació d’aquest àmbit
(d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOP de 2 de febrer de 2012).
El mateix òrgan, reunit el 28 de març de 2012, aprovà el dictamen que proposa
l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000
habitants”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat, amb una aportació econòmica de la Diputació per l’any 2012 de
dos-cents disset mil vuit-cents cinc (217.805) €.
Posteriorment i per Decret del, aleshores, vicepresident segon i president delegat de
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, va ser aprovada l’acceptació de la
renúncia d’onze municipis al recurs econòmic consistent en fons de prestació
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000
habitants”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació.
En data d’1 de febrer de 2013, va ser aprovat un Decret del aleshores, vicepresident
segon i president delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, relatiu a la
convalidació de l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació de les actuacions
objecte d’ajut econòmic “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de
menys de 5.000 habitants” en el marc de la convocatòria de 2012 del Pla de
concertació XBMQ.
En data 31 de març de 2013 va finalitzar el període de justificació de l’aportació
econòmica. Després de donar el corresponent tràmit d’audiència, correspon efectuar la
liquidació de l’acció de suport econòmic, tenint en consideració que el dictamen
aprovatori establia:
a) Que la forma de pagament de l’import de l’aportació de la Diputació, fins a
1.000 € es pagaria en l’import íntegre de l’aportació contra presentació de
l’acceptació;
b) Que l’import de l’aportació de la Diputació, superior a 1.000 € es pagaria en
l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de l’acceptació. En
qualsevol cas, aquest pagament no seria inferior a 1.000 €.
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc del Pla “Xarxa de Govern Locals”, és
proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències.
Vist els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de
competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú,
s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació i acceptar les renúncies dels ajuts consistents en fons de
prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de
menys de 5.000 habitants” en el marc de la convocatòria 2012, dins l’àmbit de suport
als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2012, dels ajuntaments que es detallen:
Municipi

NIF

Codi Xarxa

Castell de l'Areny
Fogars de Montclús
Gisclareny
Marganell
Mediona
Mura
Santa Maria Martorelles
Total

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

12/Y/79734
12/Y/79556
12/Y/79737
12/Y/79690
12/Y/79430
12/Y/79703
12/Y/79527

Renúncia
500,00
625,14
500,00
500,00
1.877,60
500,00
1.068,07
5.570,81

Reduccions AD
Reconeixement
Núm.
del dret
Import
Operació
0,00
500,00
0,00
625,14
0,00
500,00
0,00
500,00
877,60 1303901205
1.000,00
0,00
500,00
68,07 1303901206
1.000,00
945,67
4.625,14

Segon.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a l’acord primer, per menor import
justificat.
Tercer.- Reconèixer el dret a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties que han
de retornar els ens locals detallats a l’acord primer d’aquesta resolució, com a
conseqüència de no haver justificat l’import avançat per aquest Corporació. Imputar
aquest reconeixement de dret a l’aplicació pressupostària I/40300/323AO/38900 del
pressupost de l’any 2013.
Quart.- Rescabalar mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a l’acord
tercer, si s’escau.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als ens locals afectats.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2013/1626.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
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En data 19/02/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Talamanca de data 04 de febrer de 2013 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de reparació de mur, a la
carretera BV-1221 del PK 24+835 al PK 24+875, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Talamanca (expedient núm. 2013/1626).
En data 04/06/2013 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 Talamanca en data 04 de febrer de
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:
- Es garantirà l'estabilitat del mur ( en quant a l'estabilitat i volcada). A tal efecte, s’han
de preveure les determinacions de l’informe tècnic emès per la empresa
EUROCONSULT i que ha estat tramés a la Direcció Facultativa.
- En tant s’executin les obres, s’establirà un pas alternatiu de la circulació per disposar
d’una separació mínima de seguretat amb la zona d’obres.
- Es compactarà la zona adjacent a la calçada d’acord amb les determinacions del PG3 per a bases de paviment.
- Es tallarà amb disc la zona afectada de la calçada.
- S’ha de reposar la continuïtat d’aigües de la recollida d’un embornal situat en el pk.
24+900 i que tenia el seu desguàs per la canonada existent dins de la zona d’obres.
- La nova zona construïda disposarà de sistema de desguàs no podent abocar les
aigües cap la calçada.
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.
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- 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.
- 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.
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- 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.
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 Talamanca en relació amb l’expedient número 2013/1626.
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 Talamanca,
autorització d’obres de reparació de mur, a la carretera BV-1221 del PK 24+835 al PK
24+875, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Talamanca (expedient
núm. 2013/1626), 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.
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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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Talamanca, amb domicili a
efectes de notificacions a Talamanca (08278), Plaça Església, 1, amb indicació dels
recursos procedents.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M. T. F. C., en resolució de l’expedient núm. 2013/4193.- 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 22/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. M. T. F. C. de data 16 de maig de 2013 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-2231, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Argençola (expedient núm. 2013/4193),
d’:
•
•

Instal·lació de tancament, del PK 1+930 al PK 1+940
Instal·lació d’un rètol indicatiu, al PK 1+940.

En data 18/06/2013 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 Sra. M. T. F. C. en data 16 de maig de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 92.3 i 104.e del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa favorablement l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Rètol
- El rètol s’instal·larà sobre la tanca sol·licitada.
- 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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Tancament
- 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.
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.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
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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.
- 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.”
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.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe 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 Sra.
M. T. F. C. en relació amb l’expedient número 2013/4193.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. M. T. F. C., autorització
d’obres, a la carretera BV-2231, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Argençola (expedient núm. 2013/4193), d’:
•
•

Instal·lació de tancament, del PK 1+930 al PK 1+940
Instal·lació d’un rètol indicatiu, al PK 1+940.

Les esmentades obres 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.- 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 a la Sra. M. T. F. C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
40.- Dictamen que aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S. P. S., en
resolució de l’expedient núm. 2013/4929.- 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 18/06/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. S. P. S. de data 18 de juny de 2013 en el qual es sol·licita
autorització a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera
BV-5201 del PK 0+500 al PK 0+505, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
de Calldetenes (expedient núm. 2013/4929).
En data 02/07/2013 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. S. P. S. en data 18 de juny de 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
l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les
condicions que s'expressen a continuació:
- El ramal de l’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari
intern que assegura l’accessibilitat a les parcel·les veïnes, 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 el vigent.
- 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.
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a 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 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.
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.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- 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.
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- 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.”
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. S. P. S. en relació amb l’expedient número 2013/4929.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. S. P. S., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5201 del PK 0+500 al PK 0+505,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm.
2013/4929), 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.
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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. S. P. S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Matadepera, en resolució de l’expedient núm. 2013/5199.- 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 27/06/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Matadepera de data 17 de juny de 2013 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de mirall, a la
carretera BV-1221 al PK 7+050, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Matadepera (expedient núm. 2013/5199).
En data 09/07/2013 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 Matadepera en data 17 de juny de
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:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de
conservació deficient, 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 instal·lació autoritzada per variació de les característiques de
la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.
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.

106/114

- 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.”
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 Matadepera en relació amb l’expedient número 2013/5199.
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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 Matadepera,
autorització d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-1221 al PK 7+050, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Matadepera (expedient núm. 2013/5199), 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 l’Ajuntament de Matadepera, amb domicili a
efectes de notificacions a Matadepera (08230), Plaça de l'Ajuntament, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
42.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del conveni de col·laboració
a formalitzar amb la Federació d’ADF del Maresme, per a la participació en el Pla
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012, per un import de
quatre euros amb noranta-quatre cèntims (4,94) €.- 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, en col·laboració amb 250 Ajuntaments, 112 ADF i
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals.
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes,
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis
forestals.
Vist que el Pla de Vigilància té un desplegament de 225 persones entre Enginyers,
Operadors i Informadors contractats per les Federacions d’ADF, que fins al 31 d’agost
recorren les rutes de vigilància dels nostres boscos, aquest Pla.
Atès que en data 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic, que recull les especificacions per
a cada any, que fan referència a la planificació i gestió d’itineraris, horaris i a
l’assignació de mitjans materials, humans i econòmics.
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Atès que en data 26 d’abril de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments
i la Federació d’ADF del Maresme que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals 2012, Atès que en data 27 de setembre de 2012, la Junta de Govern
va aprovar la modificació del pacte tercer de dit conveni.
Vist que a en dit conveni hi consten els compromisos que contreuen les parts, entre els
que es proposa satisfer a la Federació la quantitat de 143.253,83 € per finançar les
despeses del Pla d’informació i vigilància i el programa de seguretat laboral, establerts
en el pacte tercer del conveni de col·laboració.
Vist que durant la campanya s'han realitzat més incorporacions (altes i baixes) de
personal que han comportat més serveis tècnics i revisions mèdiques relatives a la
prevenció de riscos laborals que les pressupostades prèviament que han comportat
dèficit en la Federació d’ADF del Maresme que cal regularitzar, d’acord amb el pacte
tercer del conveni esmentat, segons els càlculs que s’adjunten a continuació:
ADF
Federació d’ADF
del Maresme
Federació d’ADF
del Maresme

NIF

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
CONCEDIT

DESPESA

XXXXXXXX G/50002/172A0/48903 141.761,13 € 141.722,07 €
XXXXXXXX G/50002/172A0/48905

1.492,70 €

1.536,70 €

BALANÇ
39,06 €
- 44 €

Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona,
les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l'apartat 3.4.i.3) 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 una segona despesa a l’establerta inicialment per regularitzar el
dèficit en el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Federació
d’ADF del Maresme, per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els
incendis forestals 2012, aprovat en data 26 d’abril de 2012, per un import de quatre
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euros amb noranta-quatre cèntims (4,94) €, de conformitat amb els motius exposats
anteriorment.
Segon.- Autoritzar i disposar l’augment de la despesa per un import de quatre euros
amb noranta-quatre cèntims (4,94) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50002/172A0/48905, que es farà efectiva a la Federació d’ADF del Maresme.
Tercer.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Maresme.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
43.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada a
l’Associació Edulis en la convocatòria de subvencions a entitats culturals per
activitats en l’àmbit dels parcs naturals 2013, per un import de cinc-cents
trenta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims (539,64) €.- 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 29
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes,
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona per a l’any 2013.
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en sessió de data 13 de juny de 2013 va aprovar la relació d’ajuts en el
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president
del corresponent òrgan col·legiat.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres , l’atorgament
d’una subvenció, en la línia d’entitats culturals a l’Associació Edulis, per un import de
539,64 € i destinada a la realització d’ itineraris guiats al parc natural de Sant Llorenç
del Munt.
Atès que la Base 2.6.de les Bases especifiques de les subvencions estableix “Resten
excloses de les presents subvencions aquelles que el destinatari tingui una relació
contractual amb l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les
mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona”.
Atès l’informe tècnic del cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals on manifesta que
en el seu moment, per error no es va tenir en compte que l’Associació Edulis manté
una relació contractual amb l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, doncs té adjudicat el
servei d’acollida i informació als visitants del Parc del Garraf.
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
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Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al Vicepresident 3r. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment la subvenció atorgada a l’Associació Edulis, en la
convocatòria de l’any 2013, per activitats culturals en l’àmbit dels parcs naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona, donat que manté una relació contractual
amb l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, per tenir adjudicat el servei d’acollida i
informació als visitants del Parc del Garraf i la Base 2.6.de les Bases especifiques de
les subvencions estableix “Resten excloses de les presents subvencions aquelles que
el destinatari tingui una relació contractual amb l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i
aquelles que el benefici de les mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació
de Barcelona”.
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’Associació Edulis per a que
presenti les al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual sense
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà
a definitiva.
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
44.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació d’errada material en el
dictamen 307/12, de 17 de maig, d’atorgament de subvencions a Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals.- 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 10
de novembre de 2011, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals,
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 17 de maig de 2012, va
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Millora d’Habitatges
i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic, i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels
parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre d’altres, l’atorgament
d’una subvenció en la línia d’explotacions agrícoles ramaderes al Sr. Oriol Sala
Morales per un import de 2.979,19 € i pel concepte “Acondicionar l’immoble per a ser
habitat com a 1a residència”.
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Atès que els conceptes que poden ser objecte de concessió de subvencions
d’explotacions agrícoles ramaderes es troben taxativament establerts en el punt 9 de
les esmentades Bases Reguladores, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el dia 29 de novembre de 2011.
Vist que l’apartat 2 de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
possibilita a l’Administració en qualsevol moment la rectificació dels errors materials.
Atès que s’ha detectat un error material a l’apartat segon de la part resolutiva del
dictamen de 17 de maig de 2012 referenciat, en relació amb la transcripció del
concepte de subvenció atorgat, en el sentit què a les pàgines números 2 i 4 allà on diu:
“Segon – Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant
concepte i import:
(...)
Nom:
Sala Morales Oriol
Tipus de subvenció:
Explotacions Agrícoles i Ramaderes
Concepte:
Condicionar l’immoble per a ser habitat com a 1a
residència.
Import
2979,19 €”
Ha de dir:
“Segon – Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant
concepte i import:
(...)
Nom:
Sala Morales Oriol
Tipus de subvenció:
Explotacions Agrícoles i Ramaderes
Concepte:
Rehabilitació d’edifici i inici d’activitats agrícoles
ramaderes.
Import:
2979,19 €”
Vist l'apartat 3.3) 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. 882/13, de data 14 de febrer de 2013,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
Per tot l’exposat el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la Junta de Govern la proposta
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Rectificar, d’acord amb l’apartat 2n de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, l’error detectat en el Dictamen de la Junta de Govern de data 17
de maig de 2012, núm. de registre 307/12, d’atorgament de subvencions a
Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis,
Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les
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activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, de manera que, en l’apartat
segon de la part resolutiva del dictamen esmentat allà on diu:
“Segon – Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant
concepte i import:
(...)
Nom:
Sala Morales Oriol
Tipus de subvenció:
Explotacions Agrícoles i Ramaderes
Concepte:
Condicionar l’immoble per a ser habitat com a 1a
residència.
Import:
2979,19 €”
Ha de dir:
“Segon – Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant
concepte i import:
(...)
Nom:
Sala Morales Oriol
Tipus de subvenció:
Explotacions Agrícoles i Ramaderes
Concepte:
Rehabilitació d’edifici i inici d’activitats agrícoles
ramaderes.
Import:
2979,19 €”
Segon.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
En relació amb els 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,
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