Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 26 de setembre de 2013, a les 11 hores i 10 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència del seu president Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del
Vicepresident primer, Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, Mercè Conesa i
Pagès, Vicepresident tercer, Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Antoni
Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a
continuació: Carles Rossinyol i Vidal, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells,
Josep Salom i Ges, Ramon Riera Bruch, Mireia Solsona i Garriga, Josep Oliva i
Santiveri, Marc Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades
amb veu però sense vot següents: Mireia Hernández i Hernández, Gerard Ardanuy i
Mata, Andreu Carreras i Puigdelliura, Mercè Rius i Serra, Ramon Castellano Espinosa,
Josep Llobet Navarro i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, José Luis Martínez-Alonso Camps i la
Interventora General, Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els diputats Srs. Joan Carles García i Cañizares, Jaume
Ciurana i Llevadot i Arnau Funes i Romero.
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 12 de setembre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència que proposa designar representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Muntanya de Montserrat per a la sessió del dia 8
d’octubre de 2013.
3.- Dictamen del a Presidència que proposa modificar la designació de suplents dels
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana
de Barcelona.
4.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència ferma
dictada per la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 189/2013
interposat per la Diputació de Barcelona contra la sentència que estimava el recurs
d’empara ordinari – drets fonamentals núm. 415/2012 i declarava nul el decret pel qual
van ser imposades dues sancions disciplinàries a A. B. M.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
5.- Dictamen que proposa aprovar una addenda al conveni específic sobre la
incorporació del Palau Güell a la Ruta del Modernisme de Barcelona formalitzat entre
la Diputació de Barcelona i l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
Oficina de Difusió Artística
6.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a la
concessió de subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 2013-2014.
7.- Dictamen que proposa resoldre la convocatòria, segons Bases reguladores i
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, adreçades als ens partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals, amb l’objecte de donar suport a les programacions
estables de caràcter professional de música i arts escèniques per al segon semestre
de 2013.
8.- Dictamen que proposa aprovar l’actuació 13/X/97545, Millores i mobiliari del Teatre
Modern de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
9.- Dictamen que proposa ampliar l’import estimatiu del contracte i modificar la
clàusula 1.22 (règim de pagament) de plec de clàusules administratives particulars que
regulen la Prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la
província de Barcelona menors de 300.000 habitants, adjudicat per la Junta de
Govern en sessió de 12 de setembre de 2012, a l’empresa Televida Servicios
Sociosanitarios, SL, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent al Servei d’Acció Social de
l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
10.- AJUNTAMENT DE CERCS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import trenta mil (30.000) € per a finançar l’actuació local “Paviment pista
exterior Sant Jordi” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
11.- AJUNTAMENT DE MARTORELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cinquanta-tres mil sis (53.006) € per a finançar l’actuació local
“Millora casa Mestres” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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12.- AJUNTAMENT DE NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent quaranta-set mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb
noranta-tres cèntims (147.584,93) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
CONSELLS COMARCALS
13.- Dictamen que proposa aprovar els crèdits de la segona fase del Pla "Operacions
de Tresoreria per a Consells Comarcals 2013".
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
14.- Dictamen que proposa aprovar l’adquisició d’accions de la societat mercantil Fira
2000 SA, d’acord amb el conveni de 17 de desembre de 2010, de finançament de
l’ampliació de la Fira de Barcelona.
Organisme de Gestió Tributària
15.- Dictamen pel qual es proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST,
SA, per incidències detectades en el servei durant el segon semestre de 2012,
relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme
de Gestió Tributària.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
16.- Dictamen que proposa autoritzar la convocatòria de la vuitena edició del “Premi
Josep Ma Rueda i Palenzuela” corresponent a l’any 2013, aprovar les bases de la
convocatòria i la dotació econòmica.
17.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’actuació 13/X/97548 per al
desenvolupament del programa d’implantació prioritària de Teleeassistències,
mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”
Gerència de Serveis d’Educació
18.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de
Barcelona, la Fundació CETEMMSA i la Patronal Asegema, que deixa sense efecte
l’acord núm. 321/13, aprovat per la Junta de govern a la seva sessió d’11 de juliol de
2013, i substitueix la minuta que s’hi aprovava.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Aprovació del Pla de Seguretat Viària
19.- Dictamen que proposa aprovar el “Pla de Seguretat Viària – Any 2013”
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Conveni de col·laboració
20.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, als efectes de l’execució de les obres del “Projecte constructiu per a la
implantació d’una rotonda al p.k. 1,720 de la carretera BV-6001. T.M. Malgrat de Mar.”
Permisos d’obres
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Calella, en resolució de l’expedient núm. 2013/2034.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
22.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a l’any
2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del
Penedès, per un import de divuit mil quatre-cents noranta-sis euros amb seixanta-vuit
cèntims (18.496,68) €.
23.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a l’any
2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per
un import de divuit mil quatre-cents noranta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims
(18.496,68) €.
24.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a l’any
2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per un
import de vint-i-set mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb disset cèntims
(27.684,17)€.
25.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a l’any
2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per
un import de divuit mil cinc-cents sis euros amb setanta-quatre cèntims (18.506,74) €.
26.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a l’any
2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per un
import de dinou mil cinc-cents cinquanta-un euros amb quaranta cèntims (19.551,40)€.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
27.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb l’ens Parco Di Porto Conte, la
Federazione italiana dei Parchi e Delle Riserve Naturali, Legambiente Onlus,
Fondazione Symbola i Obra Cultural de l’Alguer, per a l’agermanament entre l’ens
Parco Di Porto Conte i el Parc del Garraf.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 12 de setembre de 2013.Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 12 de setembre de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència que proposa designar representant de la
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Muntanya de Montserrat per a la
sessió del dia 8 d’octubre 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 està representada en el Patronat de la Muntanya de
Montserrat pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras.
El Patronat tenia previst celebrar sessió del Patronat el dia 12.9.2013, que va ser
ajornada i convocada novament per al proper dia 8.10.2013, 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, a l’igual que es va fer per a la
sessió inicialment prevista per al 12.9.2013.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Delegar l’assistència a la sessió del Patronat de la Muntanya de Montserrat
convocada pel proper dia 8.10.2013, 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.- Notificar el present acord al Patronat i a l’ interessat, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
3.- Dictamen del a Presidència que proposa modificar la designació de suplents
dels representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona.- 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
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aquesta representació. Entre aquests Organismes es troba el Consorci Agència
d'Ecologia Urbana de Barcelona.
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.
La Junta de Govern, en la sessió de data 27.6.13, un cop aprovada la modificació dels
Estatuts del Consorci va procedir a la designació de suplents dels representants
titulars designats.
Resultant que s’ha formulat proposta per modificar la designació d’un d’aquests
suplents, 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. Sara Jaurrieta Guarner com a
suplent de la Sra. Immaculada Moraleda Pérez, en l’Assemblea General del Consorci
Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona, d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts,
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 27.6.2013.
Segon.- Designar el Sr. Jordi Serra Isern com a suplent de la Sra. Immaculada
Moraleda Pérez, en l’Assemblea General del Consorci Agencia d’Ecologia Urbana de
Barcelona, d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona, amb les modificacions anteriors i la
que ara es proposada, resta de la següent manera:
1) Els vuit representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona que actuaran com a vocals en l’Assemblea
General, i els seus suplents, són els següents:
1. Titular: Sra. M. Mercè Rius Serra
1. Suplent: Sra. Immaculada Pruna González
2. Titular: Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
2. Suplent: Sr. Albert Rubiol Vilalta
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3. Titular: Sr. Enric Aulí Mellado
3. Suplent: Sr. Domènec Cucurull Descarrega
4. Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols
4. Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
5. Titular: Sr. Domingo Ortiz Perona
5. Suplent: Sr. Jordi Lahora Cruz
6. Titular: Sr. Ricard Martínez Monteagudo
6. Suplent: Eduard Thió Lluch
7. Titular: Sr. Alberto Villagrasa Gil
7. Suplent: Sr. Manuel Buenaño Garcia
8. Titular: Sra. Immaculada Moraleda Pérez
8. Suplent: Sr. Jordi Serra Isern
2.- D’entre els vuit representants titulars citats en el paràgraf anterior, els dos
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia
Urbana de Barcelona com a vocals en el Consell de Govern, d’acord amb l’art.12
dels Estatuts del Consorci, són:.
1. Sra. M. Mercè Rius Serra
2. Sr. Ramon Minoves Pujols
Quart.- Notificar el present acord a l’ Ens i a les persones afectades per la modificació
per al seu coneixement i efectes oportuns.
4.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència ferma
dictada per la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm.
189/2013 interposat per la Diputació de Barcelona contra la sentència que
estimava el recurs d’empara ordinari – drets fonamentals núm. 415/2012 i
declarava nul el decret pel qual van ser imposades dues sancions disciplinàries
a A. B. M.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona va dictar sentència per la qual
estimava el recurs d’empara ordinari – drets fonamentals núm. 415/2012 i declarava
nul el decret de la Diputació de Barcelona, de 15/10/2012, pel qual s’imposaven dues
sancions disciplinàries a A. B. M., consistents en la seva destitució com a XXXX i en
setze dies de suspensió de funcions amb pèrdua de retribucions. Contra dita sentència
la Diputació de Barcelona va interposar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
El 25/7/2013 la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa de l’esmentat
Tribunal ha dictat sentència per la qual desestima íntegrament el recurs d’apel·lació,
confirmant en tots els seus extrems la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
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Administratiu núm. 15 de Barcelona, ja que es van denegar en via administrativa les
proves testificals proposades per A. B. M., amb la vulneració del dret fonamental
recollit en l’art. 24.2 de la CE i, per tant, el dret fonamental a la defensa que comporta
el dret a l’activitat provatòria per qualsevol mitjà admissible en dret. En conseqüència,
la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC considera que
A. B. M. no ha pogut tenir cap tipus d’intervenció en el procediment d’informació
reservada i considera que la prova testifical proposada pel funcionari tenia un valor
essencial per a la determinació de la imputació de la falta i la corresponent sanció.
Així mateix, imposa a l’Administració apel·lant les costes processals.
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 dictada per la Secció 2a de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs d’apel·lació núm. 189/2013 interposat per la Diputació de
Barcelona contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona que estimava el recurs d’empara ordinari – drets fonamentals núm.
415/2012 i declarava nul el decret de la Diputació de Barcelona, de 15/10/2012, pel
qual van ser imposades dues sancions disciplinàries a A. B. M., consistents en la seva
destitució com a XXXX i en setze dies de suspensió de funcions amb pèrdua de
retribucions. Així mateix, imposa a l’Administració apel·lant les costes processals.
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
5.- Dictamen que proposa aprovar una addenda al conveni específic sobre la
incorporació del Palau Güell a la Ruta del Modernisme de Barcelona formalitzat
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Ruta del Modernisme de Barcelona, creada per protocol de data 18 d’abril
de 1997, ha contribuït de forma important a la difusió i protecció del patrimoni
modernista de la ciutat; i, en data 26 de novembre de 2004 es va signar un protocol

8

marc entre l’Institut del Paisatge Urbà i una llista d’entitats públiques i privades per
donar continuïtat a la Ruta del Modernisme de Barcelona. En aquesta data la Diputació
de Barcelona no hi va participar atès que el Palau Güell restava tancat ja que va ser
objecte d’una exhaustiva restauració.
Atès que en data 20 d’abril de 2012 la Diputació de Barcelona va subscriure un
conveni amb l’Institut del Paisatge Urbà pel qual, la Diputació amb el Palau Güell,
restaurat i obert de nou al públic, entrava a formar part com a membre del Consell
d’Honor de la Ruta del Modernisme de Barcelona.
Atès que en aquest conveni, al seu pacte segon, s’establia que els usuaris de la Ruta
del Modernisme tenien dret a un descompte del 20% sobre el preu de la tarifa i que
ambdues parts estan interessades en modificar aquestes condicions, en el sentit que
la proposta sigui que el Palau Güell pugui admetre per la visita al mateix els vals de
descompte de la Ruta del Modernisme i vendre l’entrada amb tarifa reduïda.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
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. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de l’addenda que modifica el pacte segon del conveni
formalitzat en data 20 d’abril de 2012 entre la Diputació de Barcelona i l’Institut del
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida per a la incorporació del Palau Güell a la Ruta del
Modernisme de Barcelona, el text literal de la qual és la següent
“ADDENDA AL CONVENI FORMALITZAT EN DATA 20 D’ABRIL DE 2012 ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE
VIDA PER A LA INCORPORACIÓ DEL PALAU GÜELL A LA RUTA DEL MODERNISME
DE BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
L’INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA, representat pel tercer tinent
d’alcalde l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, president de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i
la Qualitat de Vida, amb NIF XXXXXXXXX, en endavant l’Institut del Paisatge Urbà, i que
ostenta la representació de l’alcalde, per les facultats que atorga l’article 5.2 a) dels Estatuts
de l’Institut del Paisatge Urbà. Assistit en aquest acte per la Sra. Pilar Figueras de Diego,
secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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,
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publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013; assistit per la Secretària delegada, Sra. Rosa
Maria Artiaga Gil, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la
Corporació núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012, sobre delegació de funcions de Secretaria,
publicat al BOPB de 16 de maig de 2012.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu
acord fan constar els següents
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- La Ruta del Modernisme de Barcelona ha contribuït de forma important a la difusió i
protecció del patrimoni modernista de la ciutat; ens aporta un itinerari per la Barcelona de
Gaudí, Domènech i Montaner, i Puig i Cadafalch, que, juntament amb altres arquitectes van
fer de Barcelona la capital mundial del Modernisme.
II.- La Ruta del Modernisme de Barcelona, creada per protocol de data 18 d’abril de 1997,
ha contribuït de forma important a la difusió i protecció del patrimoni modernista de la ciutat;
i, en data 26 de novembre de 2004 es va signar un protocol marc entre l’Institut del Paisatge
Urbà i una llista d’entitats públiques i privades per donar continuïtat a la Ruta del
Modernisme de Barcelona. En aquesta data la Diputació de Barcelona no hi va participar
atès que el Palau Güell restava tancat ja que va ser objecte d’una exhaustiva restauració.
III.- D’aquesta manera, en data 20 d’abril de 2012 la Diputació de Barcelona va subscriure
un conveni amb l’Institut del Paisatge Urbà pel qual, la Diputació amb el Palau Güell,
restaurat i obert de nou al públic, entrava a formar part com a membre del Consell d’Honor
de la Ruta del Modernisme de Barcelona.
IV.- En aquest conveni, en el seu pacte segon, s’establia que els usuaris de la Ruta del
Modernisme tenien dret a un descompte del 20% sobre el preu de la tarifa.
V.- Que ambdues parts estan interessades en modificar aquestes condicions, en el sentit
que la proposta sigui que el Palau Güell pugui admetre, per la visita al mateix, els vals de
descompte de la Ruta del Modernisme i vendre l’ entrada amb tarifa reduïda.
VI.- Que la minuta de l’addenda va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, adoptat en la sessió de data ...........
En virtut de tot allò que precedeix, ambdues parts, es reconeixen plena capacitat per a
aquest acte i, de mutu acord, formalitzen la present addenda subjecte als següents
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte de la present addenda és la modificació del pacte segon del conveni de data 20
d’abril de 2012 signat entre la Diputació de Barcelona i l’Institut del Paisatge Urbà i la
Qualitat de Vida, per a la incorporació del Palau Güell a la Ruta del Modernisme de
Barcelona.
Segon.- Compromisos de les parts
Els nous compromisos que assoleixen les parts amb aquesta addenda són:
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La modificació del pacte segon del citat conveni, que quedarà redactat de la següent
manera:
“SEGON. Compromisos
D’una banda, amb la signatura d’aquest acord, el Palau Güell participarà en la reunió anual
del Consell d’Honor de la Ruta, que presideix i coordina l’Ajuntament de Barcelona.
D’altra banda, formar part de la Ruta permetrà al Palau Güell admetre, per a la visita al
mateix, els vals de descompte de la Ruta del Modernisme i vendre l’entrada amb tarifa
reduïda.
Les dues entitats també podran oferir altres descomptes en el cas de campanyes
específiques de la Ruta del Modernisme.”
Tercer.- Vigència
El termini de vigència de l’addenda, s’ajustarà al termini de vigència previst al conveni de
referència.
Quart.- Causes de resolució
Les causes de resolució són les mateixes que les previstes al conveni de referència .
Cinquè.- Naturalesa
La present addenda tindrà, al igual que el conveni del què formarà part, caràcter
administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i,
en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions
interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per allò
previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte de l’addenda.
Sisè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa de la present addenda fa que siguin competents, per resoldre
en darrera instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda, per duplicat exemplar i a un
sol efecte en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- Notificar el present acord a l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
Oficina de Difusió Artística
6.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i convocatòria per a la
concessió de subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 20132014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la
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Presidència i Diputat Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Delegació de Cultura de l’Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona que dóna suport a la sensibilització de la
població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la formació
d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques educatives i
culturals dels ajuntaments i finalment a contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta
cultural i artística per a la població infantil i juvenil.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de
Subvencions la Diputació de Barcelona per al present any, des de la Delegació de
Cultura de l’Àrea de Presidència, es vol fomentar les programacions d’arts escèniques
i musicals professionals en horari escolar, en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre i que són gestionades
directament pels ajuntaments.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent
vuitanta-sis mil (186.000) € dels quals noranta-tres mil (93.000) € corresponen a
l’exercici pressupostari 2013 i noranta-tres mil (93.000) € aniran a càrrec de les
aplicacions pressupostàries anàlogues del pressupost per a l’exercici 2014.
Inicialment les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es podrien veure
afectades són: G/40103/335A0/46201 i G/40103/335A0/46300, tot i que depenen de
la diferent tipologia dels ens beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions
pressupostàries
següents:
G/40103/335A0/46500,
G/40103/335A0/46700,
G/40103/335A0/46900.
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.
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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 s’ajusta a allò previst a
l’article 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 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 a l’article 13.3 i 14.3 de l’Ordenança i l’article
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de donar suport a les
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs
2013-2014, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al Teatre, 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 LES
PROGRAMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS
EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO
OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE
CURS ESCOLAR 2013-2014
CODI CONVOCATÒRIA: 201320135120005283
Article 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 la convocatòria de subvencions que
atorgarà durant l’any 2013 la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Difusió
Artística, destinades a donar suport a les programacions d’arts escèniques i musicals
professionals en horari escolar, per al curs 2013-2014, en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre.
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals - en horari
escolar- organitzada directament o indirectament per l’ens sol·licitant i que s’ha de regir pels
criteris pedagògics i organitzatius següents:
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• Que consti d'una sèrie d’activitats d'arts escèniques i musicals estructurades per cicles
educatius i sectors artístics.
• Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.
• Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2013 i el 30 de juny de 2014.
• Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi més proper en el cas de que el
municipi no disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per
a l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de disposar
d’un aforament mínim de 180 espectadors i unes dimensions mínimes d’escenari de
7mx6m, i hauran de tenir les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i
seguretat.
• Que programi sessions amb aforaments limitats per tal de poder gaudir de l’espectacle
en condicions òptimes. Es recomana establir un aforament màxim de 200 espectadors
per a les sessions d’educació infantil i de 350 espectadors per a les de primària,
secundària, batxillerat i cicles formatius. Atès que existeixen espectacles singulars
pensats per espais i aforaments diferents als esmentats, es podran programar amb les
seves específiques condicions.
• Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes.
Queden excloses de suport:
• La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
• La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent.
• Les sessions de cinema.
Article 2. Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
•
•
•
•

Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals.
Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu.
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població
infantil i juvenil.

Article 3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2013-2014 (de l’1 de setembre de 2013 al
30 de juny de 2014).
Article 4. Requisits dels beneficiaris/àries
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 de les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades als escolars.
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I que reuneixin les següents condicions:
• Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona (a excepció de Barcelona
ciutat) pertanyents a les comarques on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre.
Concretament podran participar els ens que no pertanyin a alguna de les comarques
següents: Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Garraf i Maresme (a excepció
del municipi de Tordera).
• Que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)
La concurrència d’aquest requisit s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió Artística.
Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars d’acord amb els principis i
les modalitats de gestió recollides a la normativa de contractació pública vigent i al
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. Caldrà acreditar documentalment aquesta
externalització.
Article 5. Contingut de la sol·licitud de subvenció i documentació a aportar
Per sol·licitar la subvenció s’haurà d’aportar la documentació següent:
1) Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web del programa Anem
al teatre i que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el
que ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb
indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que es sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
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.
i) Còpia de 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.
2) Declaració responsable:
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, o bé indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat
en base a una relació jurídica prèvia i preexistent.
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.
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d) Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del
Protocol general de Xarxes de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes
actuacions presentades a la present convocatòria.
e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
3) Programació proposada, mitjançant el model excel que es podrà descarregar al web
del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la
companyia, nom de l’espectacle, gènere artístic, cicle per al qual es programa.
4) Pressupost previst de l’activitat, mitjançant el model excel que es podrà descarregar
al web del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent informació:
nombre de funcions, nombre d’alumnes, nombre d’escoles participants i el pressupost
desglossat per conceptes d’ingressos (entrades dels alumnes i altres subvencions i/o
patrocinis) i despeses (caixets, lloguer del teatre o espai escènic, transport interurbà,
gestió externalitzada i lloguer de material tècnic).
5) Característiques de l’espai escènic, mitjançant el model que es podrà descarregar al
web del programa Anem al teatre. Hauran d’omplir aquest model només els ens
sol·licitants que programin als equipaments escènics del municipi al qual pertanyen. Per
tal que es pugui valorar millor l’espai escènic es recomana aportar una o dues
fotografies. Queden exclosos de presentar aquesta documentació els espais escènics
que formen part del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipal.
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 sol·licitants la
documentació haurà d’anar signada pel representant legal de l’entitat adherida.
Article 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 la publicació de la convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran presentar
mitjançant la presentació d’instància normalitzada, que s’annexarà a la convocatòria,
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.
Les sol·licituds 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).
Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar durant el
curs escolar 2013-1014 (de l’1 de setembre de 2013 al 30 de juny de 2014).
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.
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Tots els models dels documents necessaris per presentar-se a la convocatòria podran
trobar-se a l’apartat corresponent de la pàgina web del programa Anem al Teatre
(http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues):
•
•
•
•
•

Sol·licitud.
Declaració responsable.
Pressupost previst de l’activitat.
Programació proposada.
Característiques de l’espai escènic.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Article 7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de cinc dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà que desisteix la seva sol·licitud.
Article 8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de
concurrència competitiva.
Article 9. Criteris objectius de valoració de les programacions 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.

CRITERI

DESCRIPCIÓ

PUNTS

PROGRAMACIÓ
PROPOSADA

DOCUMENTACIÓ

Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en
compte les puntuacions màximes següents:

1

Qualitat artística dels espectacles (interpretació, dramatúrgia i
escenografia) i presència d’una diversitat de gèneres (teatre,
música, dansa i circ)

50
punts

2

3

Professionalitat de les companyies (trajectòria de la companyia,
reconeixement públic, premis i participació en fires i mostres
professionals) i l’equilibri de l’oferta artística entre les companyies
existents al mercat (tot evitant la concentració excessiva de la
programació en unes mateixes companyies)
Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu
(temàtica, posada en escena i interpretació)
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25
punts
25
punts

CRITERI

PUNTS

DOCUMENTACIÓ
PRESSUPOST
PREVIST DE
L’ACTIVITAT
ESPAI ESCÈNIC

DESCRIPCIÓ

4

Sostenibilitat econòmica del programa, tenint en compte l’equilibri
entre els ingressos i les despeses del programa. Es considerarà
òptim que els ingressos dels alumnes sufraguin com a mínim un
50 % del cost total del programa als municipis que no necessiten
transport interurbà i un 30% als que en necessiten. Per a les
despeses subvencionables s’estableixen uns preus unitaris
màxims descrits a l’article 15 de les presents bases.

100
punts

Es valorarà la qualitat de la infraestructura de l’espai seguint els
barems:

25
punts

5
Aforament
(a partir de
180)

Dotació de
cambra negra

5 punts

5 punts

Disponibilitat
d’equipament
tècnic (llum i
so)
5 punts

Tipologia del pati
de butaques

5 punts

Mides de
l’escenari
( a partir de
7x6)
5 punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o
superior a 120 punts, amb un mínim de 60 punts en la programació proposada
(criteris 1, 2 i 3).
El percentatge màxim de suport es podrà reduir en els casos següents:
a) Les sol·licituds amb una puntuació inferior a 15 punts en el criteri 5.
b) Els ens beneficiaris que en la convocatòria anterior (curs 2012/13) no hagin ajustat el
seu balanç final al pressupost presentat a la sol·licitud com a mínim en un 90%.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. Seran
considerades sol·licituds desestimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o
inferior a 119 punts, o bé, les que no obtinguin un mínim de 60 punts en la
programació proposada (criteris 1, 2 i 3).
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts serà aplicable el percentatge
màxim de suport (50% del dèficit del programa) a aquells que obtinguin les puntuacions més
elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor.
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Article 10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
S’estableix com a quantitat total màxima la xifra de cent vuitanta-sis mil (186.000) € que
serà concedida en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris
de valoració fixats a l’article 9, dels quals noranta-tres mil (93.000) € corresponen a l’exercici
pressupostari 2013 i noranta-tres mil (93.000) € corresponen a l’exercici pressupostari 2014.
Inicialment les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es podrien veure
afectades són: G/40103/335A0/46201 i G/40103/335A0/46300, tot i que depenen de la
diferent tipologia dels ens beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions
pressupostàries
següents:
G/40103/335A0/46500,
G/40103/335A0/46700,
G/40103/335A0/46900.
Per a l’exercici 2014 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del pressupost
vigent.
No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat.
Les subvencions consistiran en una dotació econòmica que serà concedida en funció de les
disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris de valoració fixats a l’article 9.
La subvenció concedida serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les
despeses subvencionables que no queda coberta amb els ingressos de l’alumnat, altres
subvencions i/o patrocinis) i, en cap cas, superarà els següents barems:
• El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.
• El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport
interurbà.
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a l’article
15, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests màxims.
Article 11. Òrgans competents
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents Bases Reguladores serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de
Presidència.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
•
•
•
•
•
•
•

Per la Diputada adjunta de Cultura, com a presidenta de l'Òrgan responsable.
Pel Diputat adjunt d’Educació.
Per la Coordinadora en matèria de Cultura.
Pel Gerent de Serveis d'Educació.
Per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística.
Per un tècnic en matèria de Cultura.
Per un tècnic en matèria d'Educació.

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.
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L’òrgan competent per a la concessió podrà no esgotar el crèdit total previst.
Article 12. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
Resolució
El termini de resolució 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.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades i es
resoldrà en un únic acte administratiu.
Notificació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens
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.
Règim de recursos
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.
Article 13. 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.
Article 14. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
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4. 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.
5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
6. Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la sol·licitud.
Qualsevol canvi en la programació s’ha de comunicar per escrit a l’Oficina de Difusió
Artística i aquesta valorarà la idoneïtat del canvi i la seva acceptació. Quan es produeixi
un canvi d’un o més espectacles de la programació presentada, l’Oficina de Difusió
Artística, en funció dels criteris de valoració 1, 2, 3 i 4 (descrits a l’article 9) podrà reduir
l’aportació econòmica assignada.
La modificació es pot considerar acceptada si la Diputació de Barcelona no es manifesta
en sentit contrari en un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de la comunicació. Els
canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats podran ser considerats com a
incompliment de les condicions, la qual cosa donarà lloc al reintegrament total o parcial
de la subvenció per part de l’entitat beneficiària.
7. Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb la
normativa d’ús del logotip de la Institució.
Article 15. Despeses subvencionables
Exclusivament seran subvencionables (i en base als preus unitaris màxims fixats) les
despeses següents:

Caixets de les companyies
Gestió externalitzada del programa: coordinació, assistència
tècnica, control de les inscripcions, relació amb les escoles,
entre altres
Transport interurbà: despeses en transport de l’alumnat que
s’ha de desplaçar a un teatre d’un altre municipi
Lloguer de material tècnic (so, llum...), escènic, i assistència
tècnica
Lloguer de teatre de titularitat pública: aquest import es
computarà quan assisteixin alumnes procedents d’altres
municipis al que pertany el teatre
Lloguer de teatre de titularitat privada

Fins a un preu unitari
màxim de 6,50 € per
alumne
Fins a un preu unitari
màxim de 1,80€ per
alumne
Fins a un preu unitari
màxim de 5,50 € per
alumne
Fins a un preu unitari
màxim de 0,90 € per
alumne.
Fins a un preu màxim de
450 € per dia d’utilització,
calculant
la
part
proporcional dels alumnes
d’altres municipis
Fins a un preu màxim de
600 € per dia d’utilització

Tots els preus són amb IVA inclòs

Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts, la
Diputació calcularà la seva aportació en base a aquests màxims.

21

No es consideraran despeses subvencionables les següents:
• Els drets d’autor (SGAE o la entitat de gestió que correspongui).
• La despesa de gestió, si aquesta la porta directament el personal de l’Ajuntament, la qual
inclou la nòmina de treballadors de l’administració pública.
• Els honoraris del personal tècnic del teatre.
• Difusió i comunicació del programa.
• El transport urbà.
• L’IVA , quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
Article 16. Subcontractació i/o empreses gestores.
No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l’execució
de l’activitat subvencionada. No obstant això, s’acceptarà la gestió externalitzada del
programa quan aquesta derivi d’una relació jurídica prèvia i preexistent a la sol·licitud
presentada.
Article 17. Forma de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà en un sol pagament la subvenció concedida un cop
finalitzat el programa, prèvia presentació de la documentació requerida en l’article 18.
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.
Article 18. Forma i termini de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el dia 20 de setembre de
2014
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
En el cas d’ajuntaments, ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals.
1) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques, segons el model
que us podreu descarregar al web del programa, 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.
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2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
3) 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.
En el cas d’altres ens beneficiaris 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) per fer efectiva l’aportació
de la Diputació, cal que presentin:
Per subvencions d’import superior a 20.000 €
1) 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.
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
Per subvencions d’import inferior a 20.000 €
1) Compte justificatiu simplificat, 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 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
En la confecció de la memòria econòmica (1b) s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de
poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
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Tots els models dels documents necessaris per la justificació podran trobar-se a l’apartat
corresponent
de
la
pàgina
web
del
Programa
Anem
al
Teatre
(http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues):
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació gràfica o
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada.
Article 19. Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà al beneficiari, la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari, per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.
Article 20. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
Article 21. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
1) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
2) 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 del projecte o de l’activitat subvencionada.
3) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
4) Quan el balanç econòmic final presentat per l’ens beneficiari superi els preus unitaris
establerts a l’article 15, la Diputació ajustarà la seva aportació en base a aquests
màxims.
Article 22. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. S’haurà d’especificar tant al pressupost com al
balanç econòmic final.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el dèficit 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.
Article 23. 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.

Article 24. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals.
Article 25. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
Article 26. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de beneficiaris.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
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Article 27. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
Article 28. 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 cent
vuitanta-sis mil (186.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors
Bases i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Declarar la pluriannualitat de la despesa per un crèdit total de cent
vuitanta-sis mil (186.000) € dels quals noranta-tres mil (93.000) € corresponen a
l’exercici pressupostari 2013 i noranta-tres mil (93.000) € a l’exercici pressupostari
2014.
Quart.- Retenir una despesa de cent vuitanta-sis mil (186.000) €, dels quals
noranta-tres mil (93.000) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G40103/335A0/46201 de l’exercici 2013 i noranta-tres mil (93.000) € aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostària G40103/335/462 de l’exercici 2014, condicionada a
l’aprovació de la modificació de crèdit número 3948 i a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.
Cinquè.- 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
7.- Dictamen que proposa resoldre la convocatòria, segons Bases reguladores i
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, adreçades als ens partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la
Xarxa d’Espais Escènics Municipals, amb l’objecte de donar suport a les
programacions estables de caràcter professional de música i arts escèniques
per al segon semestre de 2013.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Diputat Adjunt de la Presidència i Diputat Delegat de Cultura, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Amb data 30 de maig de 2013 (registre de resolucions 217/2013) es varen aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores i la
convocatòria de subvencions a les programacions estables de caràcter professional
de música i arts escèniques en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals per al segon semestre de 2013 (publicades al Butlletí
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Oficial de la Província de Barcelona de data 7 i 10 de juny de 2013), d’acord amb
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que
en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener
de 2009.
Atès que el dia 28 de juny de 2013 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds
per a aquesta convocatòria per part dels ens adherits al Protocol de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals.
De conformitat amb l’article 10 de l’esmentada convocatòria de concessió de
subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
s’ha constituït l’òrgan col·legiat integrat per la Diputada adjunta de Cultura (com a
presidenta de l’Òrgan responsable), per la Coordinadora en matèria de Cultura, per la
Cap de l’Oficina de Difusió Artística, per la Cap de la Secció Tècnica de l’Oficina de
Difusió Artística i per un tècnic en matèria de Cultura; per dirigir la instrucció del
procediment i formular la corresponent proposta de resolució de la convocatòria
05143/13, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds, en funció de la major
puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració previstos en les Bases
reguladores.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds i que
consta a l’expedient.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 12 h. del dia 5 de setembre de 2013 i que
consta a l’expedient.
Atès que el pressupost màxim que la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013 va
aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de tres-cents vuitanta mil (380.000) €,
dels quals dos-cents noranta-cinc mil tres-cents (295.300) € corresponien a l’aplicació
pressupostària G/40103/335A0/46203, vuitanta-un mil set-cents (81.700) €
corresponien a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46903, mil cinc-cents
(1.500)€ corresponien a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46700 i mil
cinc-cents (1.500) € corresponien a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46800.
Vist l’apartat 3.3 e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de Cultura, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la Diputació
de Barcelona, per a les actuacions incloses dins de les programacions professionals
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estables d’iniciativa municipal per al segon semestre de 2013 en el marc del Protocol
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, i d’acord amb la proposta formulada per
l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent
Acta que consta a l’expedient.
Relació de subvencions atorgades:
Núm. Operació
Comptable /
posició
1303003342/1
1303003342/2
1303003342/3
1303003342/4

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003342/5

XXXXXXXX

1303003342/6
1303003342/7

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003342/8

XXXXXXXX

1303003342/9
1303003342/10
1303003342/11
1303003342/12
1303003342/13
1303003342/14
1303003342/15
1303003342/16
1303003342/17

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

NIF

1303003342/18 XXXXXXXX
1303003342/19 XXXXXXXX
1303003342/20
1303003342/21
1303003342/22
1303003342/23
1303003342/24
1303003342/25
1303003342/26
1303003342/27
1303003342/28
1303003342/29

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003342/30 XXXXXXXX
1303003342/31
1303003342/32
1303003342/33
1303003342/34
1303003342/35
1303003342/36
1303003342/37
1303003342/38
1303003342/39
1303003342/40
1303003342/41

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

NOM DE L'ENS SOL·LICITANT
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Mataró
Ajuntament d'Avinyó
Manresana d'Equipaments Escènics
(Manresa)
Ajuntament de Vic
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)
Viladecans Qualitat, SL (Viladecans)
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Badalona Cultura, SL (Badalona)
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Tordera
Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut (Les Franqueses del
Vallès)
O.A.L.-Patronat del Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del Penedès)
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Terrassa
Institut Municipal de Cultura (Igualada)
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Cardedeu
Patronat Municipal d'Atenció a les Persones
de Martorell
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament d'Artés
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
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Puntuació

Import
atorgat

46
45
44
43

16.389,45
10.840,15
21.933,23
5.571,80

43

25.442,54

42
42

25.662,38
10.704,55

42

19.334,55

42
41
41
41
41
40
40
40
40

20.002,75
2.237,92
9.492,74
12.565,53
15.702,80
8.873,66
816,75
10.288,32
6.516,70

40

7.710,12

39

12.686,69

38
37
37
37
37
36,5
36
35
35
34

5.007,25
2.962,69
3.677,27
8.502,85
7.808,50
9.222,98
12.453,32
3.475,12
5.675,18
2.879,80

33,5

2.444,20

33
33
33
33
33
33
32,5
32
32
31
31

1.546
3.499,83
3.786,09
4.351,16
5.434,72
1.667,72
9.528,75
786,02
2.561,57
847,25
2.129,60

Núm. Operació
Comptable /
posició

NIF

1303003342/42 XXXXXXXX
1303003342/43
1303003342/44
1303003342/45
1303003342/46
1303003342/47
1303003342/48

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003342/49 XXXXXXXX
1303003342/50
1303003342/51
1303003342/52
1303003342/53
1303003342/54

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003342/55 XXXXXXXX
1303003342/56 XXXXXXXX

NOM DE L'ENS SOL·LICITANT
E. M. PROM. SOCIAL URBANA I ECON. DE
CORNELLA SA (PROCORNELLA, SA)
Ajuntament de Rubí
Patronat Municipal de Cultura de Ripollet
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Tiana
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Premià Serveis Municipals S.L.U. (Premià
de Mar)
Ajuntament de Mediona

Puntuació

Import
atorgat

31

2.602

31
31
30
30
28
28

2.979,02
5.798,97
3.630
1.724,25
2.150,78
898,30

28

2.326,83

27
27
26
26
26

947,43
966,79
1.161,27
5.897,99
824,61

26

4.265

25

719,95

Segon.- Desestimar les sol·licituds presentades per l’Ajuntament de Pineda de Mar
(CIF XXXXXXXXX) i l’Ajuntament de La Garriga (CIF XXXXXXXXX) per incompliments
de requisits ja que les sol·licituds presentades per aquests ens es van presentar fora
del termini de presentació de sol·licituds.
Tercer.- Desestimar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament d’Aiguafreda
(CIF XXXXXXXXX) per incompliment dels requisits ja que les actuacions presentades
no són espectacles d’arts escèniques i concerts professionals inclosos dins la
temporada estable, tal i com recull l’article primer de les Bases reguladores.
Quart.- Desestimar la petició formulada per l’Organisme Autònom Local Patronat del
Teatre Cal Bolet de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu al canvi d’import
sol·licitat mitjançant ofici presentat el dia 8 de juliol de 2013 ja que aquesta petició es
va presentar fora del termini de presentació de sol·licituds, tal i com recull l’article
cinquè de les Bases Reguladores i convocatòria.
Cinquè.- Considerar admeses les subsanacions presentades per l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, el Patronat Municipal d’Atenció a les Persones de Martorell i
l’O.A.M.C.C de Sant Cugat tot i que es van presentar en un termini superior al cinc
dies hàbils, regulat a l’apartat cinquè de les Bases Reguladores, atès que el termini
establert a les Bases es considera insuficient i els ens locals van comunicar via correu
electrònic que estaven subsanant les sol·licituds.
Sisè.- Aprovar el procediment aplicat per atorgar el suport a les actuacions segons
estableixen les Bases reguladores i atenent a la disponibilitat pressupostària:
El suport, per cadascun dels espectacles que conformen la programació del segon
semestre de 2013 que tenen un cost de caixet o estan regits per fórmules mixtes i que
no formen part de l’oferta de gires, consisteix en un percentatge del cost del caixet, tal i
com estableix l’article 7 (punts 7.2.1 i 7.2.2) de les Bases reguladores.
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Els projectes que han obtingut 35 o més punts coincideixen abastament amb les línies
i valors impulsats estratègicament des de l’àmbit de Cultura de l’Àrea de Presidència i,
per aquest motiu a cadascuna de les actuacions dels espectacles que conformen la
programació, se’ls estableix el percentatge màxim de suport que els correspon segons
el cost del caixet i el tram de població al que pertany el municipi, fixats al punt 7.2.1 de
les Bases reguladores.
Tal i com estableixen les Bases (apartat 7.2.1), s’ha disminuït el percentatge màxim de
suport a cadascuna de les actuacions dels espectacles que conformen la programació,
als projectes que han obtingut una puntuació menor, compresa entre 20 i 34 punts, als
quals es proposa reduir un 3% el percentatge màxim de suport.
El suport per a les actuacions a taquillatge consisteix en un import fix (establerts en el
punt 7.2.3 de les Bases reguladores).
Tal i com estableix l’article 9, com a mínim el 80% de la subvenció concedida per ens
local es destinarà a les funcions a caixet. Quan el percentatge de les actuacions a
caixet es inferior s’han exclòs de suport algunes de les actuacions a taquillatge per tal
d’ajustar-se al percentatge establert.
En el cas que l’import total a atorgar (resultat de la suma dels imports de les
subvencions per cadascun dels espectacles que conformen la programació) superi la
quantitat sol·licitada per l’ens, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. En aquests
casos, per tal d’ajustar-se a la quantitat sol·licitada, en primer lloc, s’ha reduït el suport
a les actuacions a taquillatge, quan n’hi havien. En segon lloc s’ha reduït
proporcionalment l’import de la subvenció que li correspon a cadascun dels
espectacles a caixet i que no formen part de l’oferta d’espectacles en gira.
Un cop aplicats tots aquests criteris, la suma dels imports de suport de cadascuna de
les actuacions ha resultat superior a la disponibilitat pressupostària consignada en
aquesta convocatòria, motiu pel qual es proposa reduir les aportacions aplicant els
següents criteris:
1. S’ha disminuït de manera lineal el 3% dels percentatges de suport sobre el caixet a
tots els espectacles que conformen la programació del segon semestre de 2013
que tenen un cost de caixet o estan regits per fórmules mixtes i que no formen part
de l’oferta de gires (tal i com preveu el punt 7.2.1 de les Bases).
2. S’ha anul·lat el percentatge de suport a les segones i posteriors funcions d’un
mateix espectacle en un mateix espai escènic a les quals quan no s'ha ajustat el
preu del caixet (tal i com preveu el punt 7.2.1 de les Bases).
3. S’ha disminuït l’import màxim a les actuacions de taquillatge (tal i com preveu el
punt 7.2.3 de les Bases).
4. S’ha reduït l’import màxim de suport a 25.665€ semestrals per a tota la programació
per municipi (tal i com preveu l’Article 9 de les Bases).
Setè.- Suplementar amb un 5% els suports màxims als espectacles i concerts
professionals següents que estan relacionats amb la commemoració oficial de l’Any
Espriu 1913-2013:
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GÈNERE
Música
Teatre
Teatre
Teatre
Música
Teatre
Teatre
Teatre
Teatre
Teatre
Teatre
Teatre
Teatre

ESPECTACLE
A la vora de Sinera
Amb música ho escoltaries potser millor
Amor hermètic
Auca d'Ester senes H
El minotaure i Teseu
El món perdut de Salvador Espriu
Els ninots estrambòtics del Doctor Ripseu
Espriu!
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
Flames a la fosca
Les veus del carrer
Si n'era un somni
Viu Espriu

COMPANYIA
La cobla Catalana dels sons essencials
Toni Xuclà & Gemma Humet
Fina Rius
Marduix
Dídac Rocher
Joan Massotkleiner i Toti Soler
Jordi Coromina /Joan Sanmartí
La Perla 29
Companyia Artemises
La Trilateral
Rosa Novell
Cia. Alambiq, Destil·leria Cultural
Viu Espriu

Vuitè.- Incloure en la modalitat d’espectacles en gira, d’acord amb els criteris objectius
establerts als punts 8.2 i 8.3 de les Bases reguladores i un cop examinades cadascuna
de les sol·licituds presentades i fet el recompte del nombre de peticions, els
espectacles següents amb indicació del percentatge de suport que rebran de la
Diputació de Barcelona:
Gènere
Circ i Teatre de carrer
Circ i Teatre de carrer
Circ i Teatre de carrer

Circo Los
Vaivén Circo
Wandering
Orquestra

Música

Cia. dei Furbi

Música
Música

Divinas
El petit de Cal Eril

Música

The Free Fall Band

Teatre
Teatre

Cia. Afterplay
Flyhard produccions

Teatre

Sala Muntaner

Teatre

Teatre

Sala Trono
Teatre Goya
Codorniu
Teatre Lliure
Teatre Nacional de
Catalunya
Teatro de cerca

Teatre

Vània Produccions

Teatre
Teatre
Teatre

Cabarè Paròdia
Do not disturb

4
9

Preu
gira
2.000 €
2.200 €

Wandering Orquestra

3

1.800 €

50

7

4.300 €

40

4
4

3.250 €
3.000 €

40
40

4

1.000 €

50

12
15

2.000 €
2.800 €

50
40

9

3.200 €

40

6

2.200 €

50

Bona gent

13

9.700 €

20

Ivan i els gossos

5

2.300 €

50

Barcelona

7

12.000 €

15

Que vaya bonito
T'estimo, ets
perfecte, ja et
canviaré

7

1.500 €

50

12

6.650 €
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Companyia

Espectacle

La Flauta Màgica Variacions dei furbi
Paradís!
La figura del buit
Elephants never
forget
Afterplay
Smiley
Cosmètica de
l'enemic
Red Pontiac

Peticions

%
SUPORT
50
50

Novè.- Aprovar la concessió dels següents ajuts a cadascuna de les actuacions dels
espectacles inclosos a la programació dels projectes estimats, els quals compleixen
els requisits establerts a les Bases reguladores (articles 1,7,8 i 9).
Ens local

Espectacle

Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alella

Beñat Egiarte en concert
La música del Modernisme Català
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Data
d'actuació
22/11/13
29/11/13

Caixet
%
subvencionable suport
1.000 €
29
1.700 €
29
Total Ajuntament d'Alella

import
suport
350,90 €
596,53 €
947,43 €

Data
d'actuació

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Ens local

Espectacle

Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Mar

Burrull & Farràs Quintet en
concert

12/07/13

1.700 €

32

658,24 €

Swing Appeal

19/07/13

2.500 €

22

665,50 €

Matthew Simon Quartet en
concert

26/07/13

1.600 €

32

619,52 €

Shakin' all

02/08/13

1.500 €

32

580,80 €

09/08/13

2.500 €

22

665,50 €

16/08/13

1.980 €

32

766,66 €

Red Pontiac

22/09/13

2.200 €

50

1.331 €

Navegants

06/10/13

1.500 €

32

580,80 €

Llepafils

13/10/13

1.500 €

32

580,80 €

Cuac!

27/10/13

900 €

32

348,48 €

Paradís!

02/11/13

3.250 €

40

1.573 €

La nina del cap pelat

10/11/13

1.300 €
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Big Dani Pérez & Lluís Coloma
Trio en concert
La Vella Dixieland amb Marian
Barahona en concert

Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Artés

Embrossa't
La granja

Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó

Capvespre de sentits
Latin roots
La sonrisa del silencio
Do not disturb
Núria Graham en concert
Igloo
El viatge del senyor Nagata
Si n'era un somni
Big Mama 25 anys

Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Balsareny

Total Ajuntament d'Arenys de Mar
10/09/13
1.250 €
29
26/10/13
990 €
29
Total Ajuntament d'Artés
05/07/13
750 €
37
18/08/13
1.000 €
37
15/09/13
1.500 €
37
16/09/13
2.600 €
50
12/10/13
1.000 €
37
19/10/13
Taquillatge
27/10/13
1.500 €
37
17/11/13
580 €
42
21/12/13
2.800 €
27
Total Ajuntament d'Avinyó

Raspall

22/09/13

1.200 €

28,9

419,63 €

Ramon Miravet en concert

06/10/13

850 €

28,9

297,24 €

El rodamón, (un viatge màgic)

20/10/13

1.200 €

28,9

419,63 €

Manuel Sanchez Riera (guitarra)
en concert

03/11/13

1.000 €

28,9

349,69 €

Els tres porquets

17/11/13

1.300 €

28,9

454,60 €

Seward en concert

01/12/13

850 €

28,89

297,13 €

Smiley

05/10/13

2.800 €

40

1.355,20 €

Els forats de casa

05/10/13

1.900 €

24

551,76 €

Sí, primer ministre

26/10/13

10.500 €

9

1.143,45 €

La Flauta Màgica - Variacions dei
furbi

22/11/13

4.300 €

40

2.081,20 €

Bona gent

23/11/13

9.700 €

20

2.347,40 €

Peret en concert

13/12/13

6.600 €

9

718,74 €

Total Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de
Barberà del Vallès
Ajuntament de
Barberà del Vallès
Ajuntament de
Barberà del Vallès
Ajuntament de
Barberà del Vallès
Ajuntament de
Barberà del Vallès
Ajuntament de
Barberà del Vallès

503,36 €
8.873,66 €
438,63 €
347,39 €
786,02 €
335,78 €
447,70 €
671,55 €
1.573 €
447,70 €
215 €
671,55 €
294,76 €
914,76 €
5.571,80 €
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2.237,92 €

Ens local

Espectacle

Ajuntament de
Barberà del Vallès

Red Pontiac

Ajuntament de Berga
Ajuntament de Berga
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Calldetenes

Data
d'actuació
21/12/13

Caixet
subvencionable
2.200 €

%
suport
50

Total Ajuntament de Barberà del Vallès
01/08/13
Taquillatge
14/09/13
2.200 €
50
Total Ajuntament de Berga

El llac dels cignes
Red Pontiac

Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar

13/10/13

1.300 €

37

481 €

Un nou vestit nou

20/10/13

1.050 €

37

470,09 €

Els petits més grans

27/10/13

1.200 €

37

537,24 €

La caputxeta

03/11/13

860 €

37

385,02 €

El cel de la Jojó

10/11/13

1.200 €

37

537,24 €

En Pere Sense Por

17/11/13

1.200 €

37

537,24 €

Gil i Rataplam

24/11/13

600 €

37

268,62 €

Top model

26/11/13

2.000 €

37

895,40 €

Joan Pera, Capri

30/11/13

2.000 €

37

895,40 €

Contes del cel

14/07/13

1.100 €

13,77

183,28 €

Gala lírica - Concert Verdi

20/07/13

656,25 €

13,77

109,34 €

Vestard Shymkus, piano

27/07/13

656,25 €

13,77

109,34 €

Claudi Arimany, Santiago Escura,
Mònica Serra, Eduard Sánchez i
Antoni Gadea: Clàssic i jazz

02/08/13

656,25 €

13,77

109,34 €

Nozomi Nakagiri, piano

03/08/13

656,23 €

13,77

109,34 €

Copernicus Chamber Orchestra

10/08/13

656,25 €

13,77

109,34 €

14/08/13

656,25 €

13,77

109,34 €

15/08/13

656,25 €

13,77

109,34 €

17/08/13

656,25 €

13,77

109,34 €

15/09/13

618 €

13,81

"I musici di Vivaldi" amb Glauco
Bertagnin
Gala de Tenors: Albert Deprius,
Josep Fadó, Carlos Fisalgo i
Ricardo Estrada (piano)
Gala de Tenors: Albert Deprius,
Josep Fadó, Carlos Fisalgo i
Ricardo Estrada (piano)
Xicana

Total Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de
Cardedeu
Ajuntament de
Cardedeu

5.007,25 €

103,27 €
1.161,27 €

Do not disturb

15/08/13

2.200 €

50

1.331 €

Cosmètica de l'enemic

14/12/13

3.200 €

40

1.548,80 €

Total Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de
Castellbisbal

1.331 €
9.528,75 €
215 €
1.331 €
1.546 €

El petit elefant

Total Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de Canet
de Mar

import
suport

Joan Diaz i Niño Josele

20/09/13

2.500 € 14,17

2.879,80 €
428,64 €

Cançó d'amor i de guerra

18/10/13

8.000 €

10,45

1.011,56 €

Cosmètica de l'enemic

01/12/13

3.200 €

40

1.548,80 €

Concert de Nadal - Coral St Jordi

22/12/13

1.950 €

21,65

Total Ajuntament de Castellbisbal

33

510,83 €
3.499,83 €

Ens local
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castelldefels

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Despertaferro Tocatta

14/08/13

1.500 €

22

399,30 €

Wandering Orquestra

17/08/13

1.800 €

50

1.089 €

Cabarè Paròdia

18/08/13

2.000 €

50

1.210 €

T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré

11/10/13

6.650 €

30

2.413,95 €

Manu Tenorio en concert

18/10/13

5.000 €

17

1.028,50 €

A cap pel·la!

26/10/13

1.500 €

22

399,30 €

Estúpids

27/10/13

1.000 €

22

266,20 €

Espriu!

15/11/13

2.100 €

27

686,07 €

Bona gent

16/11/13

9.700 €

20

2.347,40 €

La Flauta Màgica - Variacions dei
furbi

21/12/13

4.300 €

40

2.081,20 €

Concert de Cap d'Any

29/12/13

2.000 €

22

532,40 €

Total Ajuntament de Castelldefels 12.453,32 €
Ajuntament de
Curiosity
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de
No era lluny ni difícil
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de
Adreça desconeguda
Cerdanyola del Vallès

18/10/13

Taquillatge

178,45 €

29/11/13

1.500 €

22

330 €

20/12/13

7.000 €

4

338,80 €

Total Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Egon Soda en concert

19/10/13

2.000 €

19

459,80 €

Afterplay

10/11/13

2.000 €

50

1.210 €

Convergència i Unió en concert

14/12/13

2.000 €

19

459,80 €

Total Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de
l'Estany

Los Diablos en vivo

01/09/13

2.500 €

27

Total Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

847,25 €

2.129,60 €
816,75 €
816,75 €

Recital líric

06/10/13

1.500 €

22

399,30 €

40 gripaus

18/10/13

2.000 €

22

532,40 €

Lorca eran todos

19/10/13

5.500 €

7

465,85 €

Sé de un lugar

20/10/13

2.500 €

17

425 €

Música llatinoamericana i
espanyola

20/10/13

1.500 €

22

399,30 €

Tribut a Sabina

25/10/13

1.000 €

22

266,20 €

Cómico

27/10/13

7.500 €

7

635,25 €

Concert de cambra

27/10/13

1.500 €

22

399,30 €
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Ens local
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Paco Ibáñez canta als poetes
llatinoamericans

06/11/13

7.500 €

7

635,25 €

Bugge Wesseltoft en concert

08/11/13

8.500 €

7

719,95 €

Rozalen en concert

09/11/13

7.000 €

7

592,90 €

Pagagnini

10/11/13

7.000 €

7

592,90 €

Dani Flaco & Juan Cruz en
concert

10/11/13

Taquillatge

180 €

Rompecabezas

15/11/13

8.000 €

7

677,60 €

Tchavolo Schmitt

15/11/13

1.500 €

22

399,30 €

André i Dorine

16/11/13

4.400 €

17

905,08 €

Paco Cifuentes en concert

16/11/13

1.800 €

22

479,16 €

Benjamín Prado, Rebeca
Jiménez & Rubén Pozo en
concert

17/11/13

3.500 €

17

719,95 €

Oriol Saña & Albert Bello

17/11/13

1.500 €

22

399,30 €

Monólogos

22/11/13

6.500 €

7

550,55 €

Big Mama 25 anys

22/11/13

2.800 €

17

575,96 €

Smiley

22/11/13

2.800 €

40

1.355,20 €

Sí, primer ministre

24/11/13

10.000 €

7

847 €

Bob Seeley & Renaud Patigny &
Lluís Coloma

29/11/13

2.500 €

17

514,25 €

Recurso de Amparo

30/11/13

4.000 €

17

822,80 €

Ja'zz nadal

13/12/13

1.800 €

22

479,16 €

Tango del arrabal

15/12/13

1.200 €

22

319,44 €

Nit de Gospel

20/12/13

6.000 €

7

508,20 €

Song of Times Square

21/12/13

7.000 €

7

592,90 €

Total Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 16.389,45 €
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Ens local
Ajuntament de Lliçà
de Vall
Ajuntament de Lliçà
de Vall
Ajuntament de Lliçà
de Vall
Ajuntament de Lliçà
de Vall
Ajuntament de Lliçà
de Vall

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Cabarè Paròdia

07/07/13

1.900 €

50

1.149,50 €

Que vaya bonito

21/09/13

1.400 €

50

847 €

In the backyard

18/10/13

1.500 €

32

580,80 €

Harket (Protocol)

15/11/13

2.500 €

22

665,50 €

Estúpids

22/11/13

1.000 €

32

387,20 €

Total Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Matadepera

3.630 €

Sona Bach

29/09/13

2.200 €

32

851,84 €

Afterplay

11/10/13

2.000 €

50

1.210 €

Temps de pluja: Laura Simó i
Francesc Burrull interpreten
Serrat

15/11/13

1.200 €

32

464,64 €

Recital de cançó

01/12/13

1.200 €

32

464,64 €

Un conte de Nadal

13/12/13

1.250 €

32

484 €

Ajuntament de Mataró Martí Ventura Trio en concert
Gerard Nieto & Ivó Oller Quintet
Ajuntament de Mataró
Band
Ajuntament de Mataró Bullangas
Ajuntament de Mataró Do not disturb
Ajuntament de Mataró Do not disturb
Ajuntament de Mataró Wandering Orquestra
Ajuntament de Mataró Salsa
Ajuntament de Mataró Salsa
Joan Garrobé, Jordi Camps i
Ajuntament de Mataró
Lluís Ribalta en concert
Ajuntament de Mataró Katiuska
Ajuntament de Mataró Barcelona
La música en la poesia de Màrius
Ajuntament de Mataró
Torres
Ajuntament de Mataró El diccionario
Bach i Telemann: concerts per a
Ajuntament de Mataró
flautes i violins
Ajuntament de Mataró Smiley
Ajuntament de Mataró Recital líric amb veus i solistes
Ajuntament de Mataró Espriu!
El Minotaure i Teseu_ Dídac
Ajuntament de Mataró
Rocher diu Espriu
Ajuntament de Mataró Che Tango
Ajuntament de Mataró Concert Extraordinari
Ajuntament de Mataró Ivan i els gossos
Ajuntament de Mataró André i Dorine
Ajuntament de Mataró Viena, punt de trobada
Marc Egea i Trio Barroc del Cafè:
Ajuntament de Mataró
la música popular
Jaume Ayats i Nova Euterpe: la
Ajuntament de Mataró música popular dels segles XVII i
XVIII
Ajuntament de Mataró Carles Coma i Sofia Cabruja
Ajuntament de Mataró Efrén López
Ajuntament de Mataró Reggae per xics
Ajuntament de Mataró Marina
Ajuntament de Mataró Raimon canta Espriu
Ajuntament de Mataró Adreça desconeguda
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Total Ajuntament de Matadepera
11/07/13
1.000 €
22

3.475,12 €
266,20 €

18/07/13

1.000 €

22

266,20 €

21/07/13
24/07/13
24/07/13
25/07/13
28/07/13
28/07/13

1.652,90 €
2.450 €
2.450 €
1.800 €
1.500 €
1.000 €

22
50
50
50
22
22

440 €
1.482,25 €
1.482,25 €
1.089 €
399,30 €
266,20 €

01/08/13

1.000 €

22

266,20 €

29/09/13
29/09/13

5.800 €
12.000 €

7
15

491,26 €
2.178 €

05/10/13

850 €

22

226,27 €

11/10/13

8.500 €

7

719,95 €

18/10/13

1.500 €

22

399,30 €

20/10/13
27/10/13
27/10/13

2.800 €
5.800 €
2.100 €

40
7
27

1.355,20 €
491,26 €
686,07 €

03/11/13

1.600 €

27

522,72 €

09/11/13
10/11/13
10/11/13
15/11/13
15/11/13

1.500 €
12.000 €
2.300 €
4.400 €
2.500 €

22
7
50
17
17

399,30 €
1.016,40 €
1.391,50 €
905,08 €
514,25 €

16/11/13

2.000 €

22

532,40 €

21/11/13

1.800 €

22

479,16 €

22/11/13
23/11/13
24/11/13
24/11/13
13/12/13
14/12/13

1.000 €
22
266,20 €
2.500 €
17
514,25 €
2.000 €
22
532,40 €
5.800 €
7
491,26 €
15.000 €
7
1.270,50 €
7.000 €
7
592,90 €
Total Ajuntament de Mataró 21.933,23 €

Ens local

Espectacle

Ajuntament de
Mediona

Liceu Turruai

Data
d'actuació
22/12/13

Caixet
subvencionable
1.750 €

%
suport
34

Total Ajuntament de Mediona
Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de
Montcada i Reixac

13/10/13

1.700 €

29

596,53 €

Afterplay

27/10/13

2.000 €

50

1.210 €

Liceu Turruai

10/11/13

1.400 €

24

406,56 €

Paradís!

22/12/13

3.250 €

40

1.573 €

Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Rubí

3.786,09 €

Cube

28/09/13

2.375 €

22

632,23 €

De pas

19/10/13

2.200 €

32

851,84 €

Nit de monòlegs

23/11/13

2.500 €

22

665,50 €

Smiley

08/12/13

1.680 €

40

813,12 €

Total Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Palausolità i Plegamans

719,95 €
719,95 €

El món perdut de Salvador Espriu

Total Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de
Montmeló

import
suport

2.962,69 €

Wandering Orquestra

13/07/13

1.800 €

50

1.089 €

Sé de un lugar

27/09/13

1.900 €

29

551 €

La asombrosa historia de Mr.
Snow

04/10/13

2.400 €

19

551,76 €

Smiley

25/10/13

2.200 €

40

1.064,80 €

Si no ens paguen, no paguem!

15/11/13

3.700 €

19

850,63 €

La Flauta Màgica - Variacions dei
29/11/13
3.700 €
40
furbi
Total Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Els homes paella

26/07/13

1.790,80 €
5.897,99 €

2.000 €

32

774,40 €

Percussionante!

26/07/13

1.800 €

32

696,96 €

Busca'ls, troba'ls i... Lluíííííííss!

26/07/13

1.200 €

32

464,64 €

Som de l'oest

26/07/13

1.100 €

32

425,92 €

Salsa

26/07/13

1.667 €

32

645,46 €

Corporis

26/07/13

1.800 €

32

696,96 €

Somnis de sorra

26/07/13

2.100 €

32

813,12 €

Que vaya bonito

29/09/13

1.500 €

50

907,50 €

Sí, però no exactament

05/10/13

800 €

32

309,76 €

Viu Espriu

06/10/13

2.950 €

27

963,77 €

I ara què?

14/10/13

3.500 €

22

931,70 €

Si no ens paguen, no paguem!

03/11/13

2.940 €

22

782,63 €

Solólogos

09/11/13

2.500 €

22

665,50 €

Afterplay

01/12/13

2.000 €

50

1.210 €

Smiley

Total Ajuntament de Parets del Vallès 10.288,32 €
24/11/13
2.800 €
40
1.355,20 €
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Ens local

Espectacle

Ajuntament de Rubí

Afterplay
Suites 1 i 2 per a violoncel de J.S.
Bach
Un conte de Nadal

Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sabadell

Data
d'actuació
30/11/13
12/12/13
29/12/13

Caixet
subvencionable
2.000 €
600 €

%
suport
50

import
suport
1.210 €

19

137,94 €

1.200 €
19
Total Ajuntament de Rubí

Bijoux

03/10/13

289,26 €

La rebel·lió dels cítrics

17/10/13

Taquillatge

Espriu!

26/10/13

2.100 €

27

686,07 €

Sin baile no hay paraíso

02/11/13

289,26 €

22

77 €

Sí, però no exactament

09/11/13

289,26 €

22

77 €

Fòssil

16/11/13

289,26 €

22

77 €

Bona gent

24/11/13

9.600 €

20

2.323,20 €

Pentateatre atòmic

13/12/13

22

77 €
180 €

Taquillatge

180 €

Total Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca

275,88 €
2.979,02 €

3.677,27 €

Que vaya bonito

12/07/13

1.500 €

50

907,50 €

Que vaya bonito

12/07/13

570 €

50

344,85 €

Llepafils

28/09/13

1.500 €

27

490,05 €

9 maletes

06/10/13

3.300 €

22

878,46 €

quenonosfrunjanlafiesta

20/10/13

4.000 €

22

1.064,80 €

Absenta

25/10/13

1.000 €

27

326,70 €

Raspall

26/10/13

1.200 €

27

392,04 €

Si no ens paguen, no paguem!

27/10/13

2.940 €

22

782,63 €

Do not disturb

16/11/13

2.200 €

50

1.331 €

Miróterraneo

29/11/13

4.000 €

22

1.064,80 €

Chenoa en acústic

30/11/13

5.400 €

12

784,08 €

La Flauta Màgica - Variacions dei
furbi

14/12/13

4.300 €

40

2.081,20 €

El cel de la Jojó

15/12/13

1.200 €

27

392,04 €

Total Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 10.840,15 €
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

Contes gitanos

28/09/13

575 €

22

126,50 €

T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré

29/09/13

6.650 €

30

2.413,95 €

Smiley

13/10/13

2.800 €

40

1.355,20 €

Tubs i tubes

20/10/13

1.500 €

22

399,30 €

Pim pam

27/10/13

900 €

22

239,58 €

Cosmètica de l'enemic

10/11/13

3.200 €

40

1.548,80 €

Llepafils

24/11/13

1.500 €

22

399,30 €

38

Ens local
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

Espectacle

Data
d'actuació

Caixet
subvencionable

%
suport

Victus 1714

06/12/13

9.380 €

7

794,49 €

El petit Dalí

08/12/13

1.900 €

22

505,78 €

quenonosfrunjanlafiesta

08/12/13

3.500 €

17

719,95 €

Total Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Celoni

11/07/13

2.000 €

29

701,80 €

Virgen no... refiná!!

18/07/13

2.200 €

29

771,98 €

L'home que perdia els botons

08/08/13

2.200 €

29

771,98 €

Quan els tròpics passen per
Cadaqués

05/10/13

1.800 €

29

631,62 €

Jazz Machín

26/10/13

1.500 €

29

526,35 €

Clàssics de tots els temps

16/11/13

800 €

29

280,72 €

Tú y Marisol

30/11/13

1.900 €

29

Despertaferro Tocatta
Si n'era un somni

28/09/13

1.200 €

29

20/11/13

1.160 €

34

Total Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Joan Despí

666,71 €
4.351,16 €
421,08 €
477,22 €
898,30 €

Bona gent

04/10/13

9.700 €

20

La sonrisa del silencio

06/10/13

1.500 €

11,13

202,01 €

Un llençol d'estels

27/10/13

1.600 €

11,13

215,48 €

T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré

08/11/13

6.650 €

30

El petit Dalí

24/11/13

1.900 €

11,13

Total Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

8.502,85 €

The Great Circus Show

Total Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages

import
suport

2.347,40 €

2.413,95 €
255,88 €
5.434,72 €

Els tres porquets

29/09/13

500 €

22

133,10 €

Afterplay

05/10/13

2.000 €

50

1.210 €

Arcángel flamenco

19/10/13

3.719 €

17

765 €

Sobre els danys del tabac

26/10/13

1.000 €

22

266,20 €

Llepafils

27/10/13

500 €

22

133,10 €

Leo Harlem

02/11/13

2.000 €

22

532,40 €

Toni Moog

09/11/13

2.000 €

22

532,40 €

Monólogos

16/11/13

2.000 €

22

532,40 €

SonRISAS a la carta

23/11/13

2.000 €

22

532,40 €

Rapunzell

24/11/13

500 €

22

133,10 €

Autorretrato de un joven
capitalista

30/11/13

1.400 €

22

372,68 €

14/12/13

2.000 €

22

Santi Millán live!

Total Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

39

532,40 €
5.675,18 €

Ens local
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

Som aquí

19/10/13

650 €

29

228,08 €

Bufar i fer ampolles

19/10/13

800 €

29

280,72 €

Amb lletra menuda

14/12/13

900 €

29

315,81 €

Total Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Teià

import
suport

Big Band Jazz Maresme en
concert
La pell del poeta: Espriu
Che cosa è l'amore?
Blaumut en concert

11/07/13

1.000 €

28,93

16/07/13
20/07/13
25/07/13

765 €
28,9
1.500 € 28,93
1.500 € 28,93
Total Ajuntament de Teià

824,61 €
350,05 €
267,51 €
525,08 €
525,08 €
1.667,72 €

Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Terrassa

"Jar" (Carmen Amaya "in
memoriam")

22/09/13

3.000 €

15,98

580,07 €

Robot!

03/10/13

10.800 €

6,58

859,87 €

Manifestació

05/10/13

6.600 €

6,58

525,48 €

Concierto concepto

06/10/13

5.200 €

6,58

414,01 €

Jo mai

19/10/13

8.000 €

6,58

636,94 €

Bijoux

20/10/13

4.000 €

15,98

773,43 €

Conversaciones con mamá

27/10/13

9.500 €

6,58

756,37 €

Bona gent

17/11/13

9.700 €

20

Crónica de José Agarrotado

23/11/13

1.500 €

20,58

373,53 €

Adreça desconeguda

15/12/13

6.800 €

6,58

541,40 €

Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tiana

Clinc!
Els tres ossos
Per un instant

20/10/13
17/11/13
15/12/13

Don Juan Tenorio

29/09/13

7.000 €

17

1.439,90 €

Concert de Paul Perera, piano

04/10/13

1.500 €

32

580,80 €

Grillos y luciérnagas

05/10/13

2.500 €

22

665,50 €

Tubs del món en concert

25/10/13

2.500 €

22

665,50 €

Fòra és un lloc

26/10/13

2.235 €

22

594,96 €

La vuelta al mundo en 80 cajas

16/11/13

1.700 €

32

658,24 €

Again

17/11/13

1.500 €

32

580,80 €

A la memòria d'un gran artista

26/12/13

5.000 €

22

1.331 €

Elephants never forget
Cage without a bird
9 maletes
Hora de hits
Pacamambo
Obrint pas en concert
Smiley
quenonosfrunjanlafiesta
Que vaya bonito

04/10/13
04/10/13
05/10/13
11/10/13
13/10/13
18/10/13
19/10/13
25/10/13
08/11/13

Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torelló

40

Total Ajuntament de Terrassa
2.550 €
22
1.200 €
32
1.500 €
32
Total Ajuntament de Tiana

Total Ajuntament de Tordera
1.000 €
50
700 €
32
3.300 €
22
Taquillatge
Taquillatge
2.300 €
22
2.800 €
40
Taquillatge
1.500 €
50

2.347,40 €

7.808,50 €
678,81 €
464,64 €
580,80 €
1.724,25 €

6.516,70 €
605 €
271,04 €
878,46 €
215 €
215 €
506 €
1.355,20 €
215 €
907,50 €

Ens local

Data
d'actuació

Espectacle

La Flauta Màgica - Variacions dei
furbi
Ajuntament de Torelló Retaule d'avars
Ajuntament de Torelló Ivan i els gossos
Ajuntament de Torelló

Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

09/11/13
29/11/13
30/11/13

Caixet
subvencionable
4.300 €

%
suport

import
suport

40

2.081,20 €

3.200 €
22
2.300 €
50
Total Ajuntament de Torelló

851,84 €
1.391,50 €
9.492,74 €

Historias de Contrabando

19/10/13

1.650 €

34

678,81 €

Un nou vestit nou

09/11/13

1.200 €

34

493,68 €

Cube

16/11/13

2.375 €

24

689,70 €

Uns altres pastorets

14/12/13

1.700 €

34

Marina
Barcelona
Coppelia
Viatge a Ítaca
Una hora amb Hausson
El musical de Sau
El musical de Sau
Big Mama 25 anys
Orquestra de corda de Budapest
El conte de la lletera
Bona gent
Planeta I-Neptú
Cor i Orquestra del Gran Teatre
del Liceu: Cors d'Òpera
Tubs i tubes
Rellotge d'emocions
Espriu!
Tut-tururut! La princesa
Alexei Volodin en concert
Occitocina
Maravillas
Adreça desconeguda
Cabaret Patufet
T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré
Manel en concert
En concert

699,38 €

Total Ajuntament de Vallromanes
14/07/13
14.500 €
7,34
04/10/13
12.000 €
15
05/10/13
15.000 €
7
06/10/13
1.200 €
27
11/10/13
826,44 €
27
12/10/13
13.000 €
8,5
12/10/13
7.000 €
8,5
18/10/13
2.800 €
22
20/10/13
10.000 €
12
27/10/13
1.000 €
27
27/10/13
9.114 €
20
02/11/13
2.000 €
27

2.561,57 €
1.064,30 €
2.178 €
1.270,50 €
392,04 €
270 €
1.337,05 €
719,95 €
745,36 €
1.452 €
326,70 €
2.205,59 €
653,40 €

03/11/13

13.500 €

8,11

1.324,77 €

10/11/13
10/11/13
17/11/13
23/11/13
24/11/13
29/11/13
30/11/13
01/12/13
08/12/13

1.500 €
15.000 €
2.100 €
1.050 €
7.500 €
800 €
5.000 €
6.300 €
1.100 €

27
7
32
27
12
27
22
12
27

490,05 €
1.270,50 €
813,12 €
343,04 €
1.089 €
261,36 €
1.331 €
914,76 €
359,37 €

6.650 €

30

2.413,95 €

13/12/13
20/12/13
22/12/13

18.000 €
5,33
1.160,87 €
13.000 €
8,11
1.275,70 €
Total Ajuntament de Vic 25.662,38 €

Que vaya bonito

18/10/13

1.500 €

50

907,50 €

Ànima Nua

19/10/13

3.500 €

17

595 €

Móns

20/10/13

2.200 €

22

585,64 €

Espriu!

24/10/13

2.100 €

27

686,07 €

La figura del buit

26/10/13

3.000 €

40

1.452 €

Smiley

23/11/13

2.800 €

40

1.355,20 €

El petit elefant

27/11/13

1.300 €

22

346,06 €

Cosmètica de l'enemic

29/11/13

3.200 €

40

1.548,80 €

Andrea Motis & Joan Chamorro
Quartet

30/11/13

4.000 €

17

822,80 €

Aziza Brahim en concert

21/12/13

2.800 €

17

575,96 €

41

Ens local
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Do not disturb

22/12/13

2.500 €

50

1.512,50 €

Barcelona

28/12/13

12.000 €

15

2.178 €

Total Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 12.565,53 €
Ajuntament del Prat
de Llobregat
Ajuntament del Prat
de Llobregat
Ajuntament del Prat
de Llobregat
Ajuntament del Prat
de Llobregat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olivella
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)
Badalona Cultura, SL
(Badalona)

Cabarè Paròdia

05/07/13

1.653 €

50

1.000,07 €

Identidad

19/10/13

1.000 €

19

229,90 €

Stockmann

03/11/13

3.400 €

14

575,96 €

À mon seul désir - Teatre Kaddish

14/12/13

1.500 €

19

Contes sota la figuera
Hotot

Total Ajuntament del Prat de Llobregat
26/07/13
850 €
34
26/07/13
1.500 €
34
Total Ajuntament d'Olivella

Bits

22/09/13

18.000 €

5,33

959,40 €

Smiley

04/10/13

2.800 €

40

1.120 €

Bikimel en concert

10/10/13

1.600 €

22

352 €

Maria Coma en concert

10/10/13

2.000 €

22

440 €

Red Pontiac

11/10/13

2.200 €

50

1.100 €

Elephants never forget

18/10/13

1.000 €

50

500 €

La figura del buit

18/10/13

3.000 €

40

1.200 €

Manel en concert

25/10/13

18.000 €

5,33

959,40 €

La Flauta Màgica - Variacions dei
furbi

26/10/13

4.300 €

40

1.720 €

Cosmètica de l'enemic

17/11/13

3.200 €

40

1.280 €

Espriu!

23/11/13

2.100 €

27

567 €

Dorian en concert

28/11/13

4.500 €

17

765 €

Ivan i els gossos

29/11/13

2.300 €

50

1.150 €

Que se desnude otra

05/12/13

500 €

22

110 €

quenonosfrunjanlafiesta

13/12/13

4.000 €

17

680 €

Bona gent

20/12/13

9.700 €

20

1.940 €

Bona gent

21/12/13

4.300 €

20

860 €

344,85 €
2.150,78 €
349,69 €
617,10 €
966,79 €

Total Badalona Cultura, SL (Badalona) 15.702,80 €
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix

La Banda Forània

14/09/13

1.500 €

32

580,80 €

9 maletes

27/09/13

3.700 €

22

984,94 €

El món perdut de Salvador Espriu

26/10/13

1.700 €

37

761,09 €

Total Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)

Una hora amb Hausson

27/09/13

42

500 €

22

2.326,83 €
133,10 €

Ens local
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)
Granollers Escena,
S.L. (Granollers)

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Romeo i Julieta

04/10/13

15.000 €

7

1.050 €

Xim

06/10/13

750 €

22

165 €

La caputxeta galàctica

11/10/13

1.500 €

22

330 €

Desiertos

12/10/13

500 €

22

110 €

La asombrosa historia de Mr.
Snow

13/10/13

2.500 €

17

425 €

Yes, We spain is different

18/10/13

Taquillatge

Navegants

19/10/13

500 €

22

133,10 €

Wagner amb vents

19/10/13

7.500 €

7

525 €

Monstres

20/10/13

900 €

22

198 €

Conversaciones con mamá

25/10/13

8.835 €

7

618,45 €

Big Will Shakespeare

26/10/13

500 €

22

110 €

El sopar

02/11/13

500 €

22

110 €

Monstres

03/11/13

900 €

22

198 €

Noche oscura ¡Ahora!

08/11/13

500 €

22

110 €

Bona gent

09/11/13

9.114 €

20

1.822,80 €

Do not disturb

10/11/13

2.200 €

50

1.100 €

Concert de cobla

10/11/13

3.300 €

17

561 €

Espriu!

15/11/13

2.100 €

27

567 €

Artica

15/11/13

1.500 €

22

330 €

Els Pets en concert

16/11/13

Taquillatge

Gran musical

22/11/13

3.000 €

17

510 €

El sueño de una noche de verano

24/11/13

3.630 €

17

617,10 €

Adreça desconeguda

29/11/13

6.300 €

7

441 €

Nit de Gospel

12/12/13

Taquillatge

180 €

180 €

180 €

Total Granollers Escena, S.L. (Granollers) 10.704,55 €
Institut Municipal de
Cultura (Igualada)
Institut Municipal de
Cultura (Igualada)
Institut Municipal de
Cultura (Igualada)
Institut Municipal de
Cultura (Igualada)
Institut Municipal de
Cultura (Igualada)
Institut Municipal de
Cultura (Igualada)
Institut Municipal de
Cultura (Igualada)

Cosmètica de l'enemic

21/09/13

3.200 €

40

1.548,80 €

Afterplay

27/09/13

2.000 €

50

1.210 €

Afterplay

28/09/13

1.300 €

50

786,50 €

Afterplay

29/09/13

1.300 €

50

786,50 €

Andrea Motis & Joan Chamorro

04/10/13

500 €

27

163,35 €

T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré

27/10/13

6.850 €

30

2.486,55 €

Bikimel en concert

15/11/13

490 €

27

160,08 €

43

Data
d'actuació

Caixet
subvencionable

%
suport

Ens local

Espectacle

Institut Municipal de
Cultura (Igualada)

La Flauta Màgica - Variacions dei
16/11/13
4.300 €
40
furbi
Total Institut Municipal de Cultura (Igualada)

Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)

import
suport
2.081,20 €
9.222,98 €

Al Tall en concert

14/09/13

6.500 €

7

455 €

Noche de ronda

22/09/13

12.000 €

7

840 €

Teràpia de shock

27/09/13

4.000 €

17

680 €

Bona gent

28/09/13

9.700 €

20

1.940 €

quenonosfrunjanlafiesta

04/10/13

3.000 €

17

510 €

Pep Sala en concert

05/10/13

4.500 €

17

765 €

Coppelia

06/10/13

18.000 €

5,33

Operetta

09/10/13

3.100 €

7

217 €

Operetta

09/10/13

6.200 €

7

434 €

Red Pontiac

10/10/13

2.200 €

50

1.100 €

Impro Show

11/10/13

1.700 €

22

374 €

Blaumut en concert

18/10/13

2.000 €

22

440 €

T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré

19/10/13

6.650 €

30

1.995 €

Balas sobre Broadway

24/10/13

1.157,02 €

22

254,54 €

Pararapapa

25/10/13

3.000 €

17

510 €

Delafé y las Flores Azules en
concert

26/10/13

6.000 €

7

420 €

Paco Ibáñez canta als poetes
llatinoamericans

27/10/13

6.500 €

7

455 €

Smiley

31/10/13

2.600 €

40

1.040 €

Chucho Valdés en concert

01/11/13

13.500 €

7

945 €

Vamparile

02/11/13

4.800 €

17

816 €

44

959,40 €

Ens local
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)
Manresana
d'Equipaments
Escènics (Manresa)

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Espriu!

14/11/13

2.100 €

27

567 €

El Arrebato en concert

15/11/13

10.750 €

7

752,50 €

Poder absoluto

16/11/13

5.750 €

7

402,50 €

Le llaman copla

20/11/13

3.200 €

17

544 €

Do not disturb

22/11/13

2.200 €

50

1.100 €

Manu Guix en concert

23/11/13

2.800 €

17

476 €

El rei borni

28/11/13

3.000 €

17

510 €

Tribut a U2

28/11/13

4.600 €

17

782 €

Les cançons que vindran

28/11/13

1.000 €

22

220 €

Santi Millán live!

29/11/13

5.000 €

17

850 €

Adreça desconeguda

30/11/13

7.500 €

7

525 €

Els Planetes, de Holst

04/12/13

8.000 €

7

560 €

Bob i el lladre

05/12/13

600 €

22

132 €

Barcelona

14/12/13

12.000 €

15

1.800 €

Impro Show

21/12/13

1.530 €

22

336,60 €

Gospel mass choir

22/12/13

10.500 €

7

735 €

Total Manresana d'Equipaments Escènics (Manresa) 25.442,54 €
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)

Sanjosex & Chicuelo en concert

11/10/13

3.500 €

21,03

T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré

13/10/13

6.650 €

30

Reggae per xics

20/10/13

1.500 €

25,81

468,45 €

Núria Graham en concert

15/11/13

1.000 €

25,81

312,30 €

45

890,62 €

2.413,95 €

Ens local
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)
O.A.L.-Patronat del
Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del
Penedès)

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Cosmètica de l'enemic

24/11/13

3.200 €

40

1.548,80 €

Smiley

29/11/13

2.800 €

40

1.355,20 €

Pájaru

13/12/13

1.800 €

25,81

562,14 €

Renoi, quina nit de nuvis!

15/12/13

3.300 €

21,03

839,73 €

Red Pontiac

22/12/13

2.200 €

50

1.331 €

Do not disturb

23/12/13

2.500 €

50

1.512,50 €

La figura del buit

27/12/13

3.000 €

40

1.452 €

Total O.A.L.-Patronat del Teatre Cal Bolet (Vilafranca del Penedès) 12.686,69 €
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)

Els Pets en concert

04/10/13

10.000 €

7

700 €

Bits

11/10/13

15.000 €

7

1.050 €

Bona gent

18/10/13

9.700 €

20

1.940 €

Sax Summit

19/10/13

12.500 €

7

875 €

Pau. La vida de Pau Casals

20/10/13

1.350 €

22

297 €

Els meus poetes

21/10/13

1.200 €

22

264 €

Dianne Reeves en concert

25/10/13

15.000 €

7

1.050 €

46

Ens local
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Pere i el Llop

27/10/13

1.500 €

22

330 €

Orquestra i Cor del Gran Teatre
del Liceu

31/10/13

12.000 €

7

840 €

La figura del buit

08/11/13

3.000 €

40

1.200 €

Santi Millán live!

09/11/13

Taquillatge

Coppelia

10/11/13

18.000 €

5,33

La petita flauta màgica

17/11/13

3.600 €

17

Fangoria en concert

22/11/13

27.500 €

2,45

673,75 €

Cosmètica de l'enemic

23/11/13

2.500 €

40

1.000 €

La banqueta

23/11/13

4.900 €

17

833 €

La tabernera del puerto

24/11/13

9.000 €

7

630 €

Afterplay

29/11/13

2.000 €

50

1.000 €

Smiley

30/11/13

2.800 €

40

1.120 €

Cançons i rimetes

01/12/13

600 €

22

132 €
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180 €

959,40 €

612 €

Ens local

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
Sí, primer ministre
01/12/13
10.500 €
7
735 €
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Concert Pitingo
05/12/13
12.000 €
7
840 €
Cultural Sant Cugat
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
Manel en concert
19/12/13
18.000 €
5,33
959,40 €
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
Maridos y Mujeres
20/12/13
9.200 €
7
644 €
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
22
110 €
Cultural Sant Cugat
Tots a taula
21/12/13
500 €
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
Cultural Sant Cugat
Georgia Mass Choir
21/12/13
Taquillatge
180 €
(Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom
Municipal Centre
El reino de la fantasía (Geronimo
22/12/13
Taquillatge
180 €
Cultural Sant Cugat
Stilton)
(Sant Cugat del
Vallès)
Total Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès) 19.334,55 €
Patronat Municipal
d'Atenció a les
Cabarè Paròdia
14/08/13
2.000 €
50
1.210 €
Persones de Martorell
Patronat Municipal
Despertaferro Tocatta
15/08/13
800 €
24
232,32 €
d'Atenció a les
Persones de Martorell
Patronat Municipal
La Banda Forània
15/08/13
1.250 €
24
363 €
d'Atenció a les
Persones de Martorell
Patronat Municipal
La nostra Champions particular
20/10/13
2.200 €
24
638,88 €
d'Atenció a les
Persones de Martorell
Total Patronat Municipal d'Atenció a les Persones de Martorell 2.444,20 €
Patronat Municipal de
Artistras a la carta
04/10/13
5.000 € 15,17
917,79 €
Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de
Llepafils
06/10/13
1.500 € 19,16
347,75 €
Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de
La màgia del Mag Lari
18/10/13
3.600 € 15,17
660,81 €
Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de
Smiley
08/11/13
2.800 €
40
1.355,20 €
Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de
Si n'era un somni
10/11/13
580 € 23,08
161,98 €
Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de
Cosmètica de l'enemic
22/11/13
3.200 €
40
1.548,80 €
Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de
347,75 €
El viatge del senyor Nagata
01/12/13
1.500 € 19,16
Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de
Gelabert V.O. +
13/12/13
2.500 € 15,17
458,89 €
Cultura de Ripollet
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Ens local

Espectacle

Data
Caixet
%
d'actuació
subvencionable suport
Total Patronat Municipal de Cultura de Ripollet

Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Infància i Joventut
La sonrisa del silencio
05/07/13
1.500 €
32
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
32
Infància i Joventut
Aquí no hi ha ningú
03/08/13
1.000 €
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Starfatal
13/09/13
2.500 €
22
Infància i Joventut
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
22
Infància i Joventut
Top model
29/09/13
4.000 €
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
32
Mag-màgia
05/10/13
900 €
Infància i Joventut
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Grimegies
12/10/13
5.000 €
22
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
32
Raspall
19/10/13
1.300 €
Infància i Joventut
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Els petits més grans
26/10/13
1.100 €
32
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Peripècia
09/11/13
1.500 €
32
Infància i Joventut
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Infància i Joventut
El petit príncep
16/11/13
1.400 €
32
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Infància i Joventut
El xarlatan
24/11/13
2.700 €
22
(Les Franqueses del
Vallès)
Patronat Municipal de
Cultura, Educació,
Infància i Joventut
Sense solta
30/11/13
1.450 €
32
(Les Franqueses del
Vallès)
Total Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut (Les Franqueses del Vallès)
Premià Serveis
Smiley
26/10/13
2.800 €
40
Municipals S.L.U.
(Premià de Mar)
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import
suport
5.798,97 €

580,80 €

387,20 €

665,50 €

1.064,80 €

348,48 €

1.331 €

503,36 €

425,92 €

580,80 €

542,08 €

718,74 €

561,44 €

7.710,12 €
1.120 €

Ens local
Premià Serveis
Municipals S.L.U.
(Premià de Mar)
Premià Serveis
Municipals S.L.U.
(Premià de Mar)
PROCORNELLA SA
(Cornellà de
Llobregat)
PROCORNELLA SA
(Cornellà de
Llobregat)
PROCORNELLA SA
(Cornellà de
Llobregat)

Data
d'actuació

Espectacle

Caixet
subvencionable

%
suport

Ivan i els gossos

23/11/13

2.300 €

50

1.150 €

T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré

28/12/13

6.650 €

30

1.995 €

Total Premià Serveis Municipals S.L.U. (Premià de Mar)
Concert conjunt de Joan
Chamorro i Andrea Motis, Núria
05/10/13
6.550 €
4
Graham i Sara Pi

4.265 €

Bona gent

26/10/13

9.700 €

20

1.940 €

Sí, primer ministre

17/11/13

10.000 €

4

400 €

Total PROCORNELLA SA (Cornellà de Llobregat)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)

import
suport

262 €

2.602 €

Fondo Flamenco en concert

27/09/13

4.200 €

17

714 €

El rei borni

04/10/13

3.000 €

17

510 €

La granja més petita del món amb
cançons

05/10/13

800 €

22

176 €

Yes, We spain is different

05/10/13

Taquillatge

180 €

La granja més petita del món amb
cançons

06/10/13

Taquillatge

150 €

Barcelona

06/10/13

12.000 €

15

1.800 €

Don't leave the planet

11/10/13

1.200 €

22

264 €

La Família IRreal

12/10/13

15.000 €

7

1.050 €

La Família IRreal

13/10/13

10.000 €

7

700 €

quenonosfrunjanlafiesta

18/10/13

3.000 €

17

510 €

La Sireneta

19/10/13

1.250 €

22

275 €

Chenoa en acústic

19/10/13

5.400 €

7

378 €

La Sireneta

20/10/13

Taquillatge

Espriu!

20/10/13

2.100 €

27

567 €

La màgia del Mag Lari

25/10/13

8.000 €

7

560 €

Conversaciones con mamá

26/10/13

7.500 €

7

525 €

La consagració de la primavera

27/10/13

1.200 €

22

264 €

El conte de la lletera

03/11/13

1.000 €

22

220 €

Coppelia

08/11/13

16.500 €

6,09

Orquestra i Cor del Gran Teatre
del Liceu

10/11/13

6.000 €

7

420 €

Ivan i els gossos

15/11/13

2.300 €

50

1.150 €

Manel en concert

16/11/13

18.000 €

5,33

959,40 €

9 maletes

17/11/13

3.000 €

17

50

150 €

1.004,85 €

510 €

Data
d'actuació

Caixet
subvencionable

%
suport

import
suport

Ens local

Espectacle

Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)
Viladecans Qualitat,
SL (Viladecans)

La noche eterna. Los días no
vividos

22/11/13

Taquillatge

Déjà vu

23/11/13

1.500 €

22

330 €

Drácula

23/11/13

2.000 €

22

440 €

Déjà vu

24/11/13

Taquillatge

Poder absoluto

24/11/13

9.500 €

7

665 €

Noir

29/11/13

1.500 €

22

330 €

Pararapapa

30/11/13

3.000 €

17

510 €

La tabernera del puerto

01/12/13

9.000 €

7

630 €

Adreça desconeguda

08/12/13

7.000 €

7

490 €

Zzapping, el concurs

13/12/13

1.975 €

22

434,50 €

Big berberecho

14/12/13

2.800 €

17

476 €

Wyoming & Los Insolventes

20/12/13

3.500 €

17

595 €

Que vaya bonito

21/12/13

1.500 €

50

750 €

Nit de Gospel

22/12/13

Taquillatge

Terapia de Shock & Amelie en
concert

28/12/13

5.500 €

7

385 €

29/12/13

6.000 €

7

420 €

Llegendes de cinema

180 €

150 €

180 €

Total Viladecans Qualitat, SL (Viladecans) 20.002,75 €

Desè.- Autoritzar i disposar una despesa de tres-cents setanta-nou mil nou-cents
tretze euros amb seixanta-nou cèntims (379.913,69) € per fer front a les subvencions
que s’atorguen, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents del
pressupost de l’exercici 2013:
G/40103/335A0/46203 - Import total: Dos-cents noranta-vuit mil vuit-cents seixanta-set
euros amb vint-i-dos cèntims (298.867,22) €.
G/40103/335A0/46800 – Import total: Dos mil tres-cents vint-i-sis euros amb
vuitanta-tres cèntims (2.326,83) €.
G/40103/335A0/46903 – Import total : Setanta-vuit mil set-cents dinou euros amb
seixanta-quatre cèntims (78.719,64) €.
Onzè.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que s’atorguen
i que es concreten en els punts següents :
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2014.
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i
organismes autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens
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beneficiari presenti un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions
reconegudes de l’activitat objecte amb el CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE
SUBVENCIONS PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat,
així com dels ingressos que financen l’actuació.
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el
100% del seu cost.
c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i
amb la Seguretat Social.
En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer
efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
•

Per subvencions d’import superior a 20.000 €
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions

imposades en les presents Bases Reguladores, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut

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

Per subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions

imposades en les presents Bases Reguladores, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut

establert en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els
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requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que
es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals,
es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la
beneficiari/ària.
Quan el beneficiari hagi externalitzat una part o la totalitat de la programació, o bé hagi
atorgat ajuts econòmics a entitats públiques o privades del seu municipi amb la
mateixa finalitat que la subvenció rebuda, a més de la justificació anterior també haurà
de certificar la data en què ha efectuat la transferència -en el cas que n’hi hagi-, que ha
rebut la justificació de la despesa efectuada, i que ha estat verificada i és conforme a
l’objecte de la subvenció. Així mateix, haurà d’ajuntar segons cada cas, còpia del
contracte de gestió de serveis públics i /o conveni de col·laboració entre les dues
institucions o bé còpia de la resolució de concessió de l’ajut.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització
o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui
a la reducció operada.
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució de les actuacions subvencionades.
Dotzè.- Advertir a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament la
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les
condicions imposades en la concessió.
Tretzè.- Excloure de la valoració realitzada les actuacions que es detallen a
continuació, segons l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment
de selecció i pels motius que es manifesten:
Per tractar-se d’espectacles que no es desenvolupen entre l’1 de juliol i el 31 de
desembre de 2013. (Article 1):
Ens local

Espectacle

Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Parets del Vallès

The Relief Sessions
Llegendes urbanes i alguna campestre
Lucrècia o roma libre
Temps
La tieta i jo
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Data
actuació
28/06/2013
15/02/2013
15/03/2013
30/06/2013
30/06/2013

Per tractar-se d’espectacles d’arts escèniques i concerts professionals no inclosos dins
la programació estable. (Article 1):
Ens local

Espectacle

Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyó

Ball amb el Duet Esquitx
Grup Rocagrossa - Havaneres
Ball amb La Ballaruca
Orquestra La Mongris
Els Junior de Músics en Residència
Concert del centenari
La gran duquesa de Gérolstein
Les senyoretes d'Avinyó
AD LIBITUM - orquestra d'acordions de
l'OCAB en concert
Al Vostre Gust
La Marsalada en concert
Ball amb el Duet Esquitx
Pep i Maria Josep en concert
El Trencanous
El Trencanous
Celebració del centenari de l'enllumenat
elèctric

Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Parets del Vallès
Patronat Municipal de Cultura de
Ripollet
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Santa Coloma de Gramenet
O.A.L.-Patronat del Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del Penedès)

Data
actuació
15/08/2013
16/08/2013
06/12/2013
07/12/2013
25/10/2013
15/09/2013
24/11/2013
14/12/2013
23/11/2013
04/10/2013
06/09/2013
08/09/2013
08/12/2013
14/12/2013
15/12/2013
26/07/2013

Valsos amb la Banda de Música

20/12/2013

Els justos
Els justos
Sexes
La arquilla enterrada en el jardín
Gospel de Sant Celoni

25/10/2013
26/10/2013
21/09/2013
10/11/2013
29/08/2013

Calle Vibra

21/09/2013

La forma de les coses

04/10/2013

Spoken Word

25/10/2013

Narradores colomenses en acción

22/11/2013

Glòria de Vivaldi

10/11/2013

Per tractar-se d’actuacions de les quals no s’ha acreditat que es faci pagar un preu
d’entrada (Article 1):
Ens local

Espectacle

Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellbisbal
Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut (Les
Franqueses del Vallès)
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament de Sant Celoni
Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix

Carles Dènia en concert
Xavieruga en concert
The Suitcase Brothers

Data
actuació
05/07/2013
12/07/2013
19/07/2013

Buff!

08/09/2013

In - Cia.es
Posavasos
Esperit! en concert

26/07/2013
26/07/2013
01/08/2013

Elephants never forget

14/12/2013
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Per tractar-se d’actuacions no organitzades ni finançades de forma directa o indirecta
per l’ajuntament. (Article 1):
Ens local

Espectacle

Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)

El Cafè de la Marina
Waltz
Dando el cante
Bufaflaires
Ladran, luego cabalgamos
La Sireneta
Serraller i bandoler
Els tres porquets
Paraules encadenades
La cantant calba
Obispo, el señor de los laberintos
Sigue la Tormenta
Cosas del mar

Data
actuació
13/09/2013
20/09/2013
04/10/2013
03/11/2013
15/11/2013
17/11/2013
22/11/2013
24/11/2013
30/11/2013
06/12/2013
13/12/2013
22/12/2013
29/12/2013

Per tractar-se d’actuacions que estan incloses a la programació de la festa major en
municipis de més de 5.000 habitants. (Article 1):
Ens local

Espectacle

Cerdanyola del Vallès
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mataró
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Viladecans Qualitat, SL (Viladecans)

Somriures i màgia - The sound of
Magic
Monòlegs
Monòlegs
Monòlegs
Monòlegs
Monòlegs
Monòlegs
Monòlegs
Monòlegs
Confessions de dones de 30
Los Diablos en vivo
Papallona vola
Sí, primer ministre
Carles Benavent en concert
T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré
Liceu Turruai
Elephants never forget
Corbacho 3G
La màgia del Mag Lari
Berto Romero sigue con nosotros
Cobla 2.0
L'embolic
Don Juan Tenorio

Data
actuació
15/11/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
31/08/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
27/07/2013
29/09/2013
02/09/2013
31/08/2013
15/09/2013
15/09/2013
11/09/2013

Per tractar-se d’una actuació que ha rebut subvencions o ajuts directes o indirectes
d’algun altra programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona. (Article 1):
Ens local

Espectacle

Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)

No era lluny ni difícil
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Data
actuació
25/10/2013

Per tractar-se d’activitats escèniques i musicals que formen part d’altres circuits o
xarxes existents i les que formen part de festivals o programacions extraordinàries.
(Article 1):
Ens local
Manresana d'Equipaments Escènics
(Manresa)
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)

Espectacle

Data
actuació

La Flauta Màgica

13/11/2013

La Flauta Màgica

08/11/2013

Per tractar-se d’exhibició de produccions d’àmbit local vinculades a convenis generals
de suport i finançament de l’entitat i de les seves produccions. (Article 1):
Ens local

Espectacle

Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Granollers Escena, S.L. (Granollers)
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Tordera
O.A.L.-Patronat del Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del Penedès)
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Guy Van Waas
Guy Van Waas
La Missa en Do de Beethoven
Festival de valsos i danses
Festival de valsos i danses

Data
actuació
01/12/2013
01/12/2013
04/10/2013
28/12/2013
29/12/2013

Concert de l'Oquestra Simfònica de Sant
Cugat

29/11/2013

Pianisme no il·lustrat

14/09/2013

Els convidats
Estimada Marta
Estimada Marta

22/09/2013
09/11/2013
10/11/2013

Mozart-Stravinsky. Classicisme 2.0

06/10/2013

Programa Britten
Concert de Sant Esteve

27/10/2013
26/12/2013

Per tractar-se d’actuacions de les quals no s’ha acreditat que tinguin un cost de
caixet ni s’ha adjuntat còpia del contracte conforme és un actuació a taquillatge.
(Articles 4 i 7):
Ens local

Espectacle

Institut Municipal de Cultura (Igualada)
Institut Municipal de Cultura (Igualada)
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubí
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
O.A.L.-Patronat del Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del Penedès)

Berto Romero sigue con nosotros
Orquestra Terres de Marca i joves promeses
Paradís!
D'Callaos en acústic
Boleros i cançons per a veu i piano

Data
actuació
25/10/2013
03/11/2013
21/09/2013
22/11/2013
23/11/2013

Festival de valsos i danses

27/12/2013

T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré

28/09/2013

Flames a la fosca (Salvador Espriu - Rosselló
Pòrcel)

18/10/2013

Tomeu Penya al "Intim"

27/10/2013
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Per tractar de la segona funció d’un mateix espectacle en el mateix espai escènic de
contractacions a taquillatge o fórmules mixtes. (Article 7):
Ens local

Espectacle

Ajuntament de Sabadell
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)

Pentateatre atòmic

Data
actuació
14/12/2013

El reino de la fantasía (Geronimo Stilton)

14/12/2013

El reino de la fantasía (Geronimo Stilton)

14/12/2013

El reino de la fantasía (Geronimo Stilton)

15/12/2013

Festival de valsos i danses

28/12/2013

Per tal d’ajustar el suport total al percentatge del 80% de la subvenció destinat a les
actuacions a caixet. (Article 9):
Ens local

Espectacle

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Jazzul en concert

Data
actuació
18/10/2013

Per tractar-se de la segona o posterior funció d’un mateix espectacle en el mateix
espai escènic sense ajust de caixet. (Article 7):
Ens local

Espectacle

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Manresana d'Equipaments Escènics
(Manresa)
Ajuntament del Prat de Llobregat
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)
Organisme Autònom Municipal Centre
Cultural Sant Cugat (Sant Cugat del
Vallès)
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Recurso de Amparo

Data
actuació
01/12/2013

Poder absoluto

17/11/2013

À mon seul désir - Teatre Kaddish

15/12/2013

Bits

11/10/2013

Bits

12/10/2013

Again
Barcelona

17/11/2013
29/12/2013

Per tal d’ajustar la subvenció total de l’ens local a l’import màxim estipulat per al
semestre:
Ens local
Manresana d'Equipaments Escènics
(Manresa)
Manresana d'Equipaments Escènics
(Manresa)
Manresana d'Equipaments Escènics
(Manresa)

Espectacle

Data
actuació

Bona gent

29/09/2013

T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré

19/10/2013

T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré

20/10/2013
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Ens local

Espectacle

Manresana d'Equipaments Escènics
(Manresa)

Barcelona

Data
actuació
15/12/2013

Catorzè.- Notificar els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 11 de la convocatòria, a fi i efecte
que presentin la documentació oportuna per tal de justificar la subvenció.
Quinzè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 22 de les Bases reguladores i
l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
8.- Dictamen que proposa aprovar l’actuació 13/X/97545, Millores i mobiliari del
Teatre Modern de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat, en el marc de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Diputat
Delegat 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 Creació /
Manteniment d’equipaments i infraestructures.
“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.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord
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.
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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 l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació
Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de El Prat de Llobregat
XXXXXXXXX
Millores i mobiliari del Teatre Modern
13/X/97545
275.000 €
275.000 €
2013
2014
2015
“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

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 pel president de la Diputació de Barcelona,
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, 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 el 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 EL PRAT DE LLOBREGAT, representat per l’alcalde,l Il·lm. Sr. Lluís
Tejedor Ballesteros, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Daniel Tambó Calvo.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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
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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.
II.

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.

III.

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.

IV.

El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de Diputació de
Barcelona de data .........................

V.

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 El Prat de Llobregat 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:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de El Prat de Llobregat
XXXXXXXXX
Millores i mobiliari del Teatre Modern
13/X/97545
“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”

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.
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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
275.000 €
2013
275.000 €
2014
2015
G/40103/335A0/76240

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 que s’adjunta com annex I.
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.
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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.
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.
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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.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents setanta-cinc mil (275.000) €,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/76240 del vigent pressupost
corporatiu.
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Quart.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de gestió
d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
9.- Dictamen que proposa ampliar l’import estimatiu del contracte i modificar la
clàusula 1.22 (règim de pagament) de plec de clàusules administratives
particulars que regulen la Prestació del Servei Local de Teleassistència per als
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, adjudicat
per la Junta de Govern en sessió de 12 de setembre de 2012, a l’empresa
Televida Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent al
Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Área d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que es va adjudicar la contractació relativa a la Prestació del Servei Local de
Teleassistència als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000
habitants per acord de la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2012, mitjançant
procediment obert amb pluralitat de criteris, a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SL (CIF XXXXXXXXX), amb vigència des de l’1 de gener de
2013 al 31 de desembre de 2014, pels següents preus unitaris:
concepte
Prestació mensual del servei a
un usuari Tipus A
Prestació mensual del servei a
un usuari Tipus B
Prestació mensual del servei a
un usuari Tipus C

Import (IVA
exclòs)

% IVA

Import (IVA
inclòs)

15,72€

4%

16,35

6,88 €

4%

7,16

2,10 €

4%

2,18

i un pressupost estimatiu biennal de 18.325.039,71 €, IVA exclòs, dels quals
10.712.632,99 €, IVA exclòs, a càrrec dels Ens locals de la província de Barcelona
participants en el programa de Teleassistència i els 7.612.406,72€, IVA exclòs,
restants a càrrec del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i que es
va formalitzar el corresponent contracte en data 16 d’octubre de 2012.
Atès que, atenent la data d’adjudicació, al contracte li és d’aplicació el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre (TRLCSP).
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Atès l’informe de data 15 de juliol de 2013, signat pel cap del Servei d’Acció Social i el
gerent de Serveis de Benestar Social, i enregistrat d’entrada en el Servei de
Contractació amb data 25 de juliol de 2013, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
La teleassistència és un recurs social que es destina a la població en general, preferentment
a persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons d’edat, salut o dependència, per
tal de facilitar-los la vida al seu domicili. Així doncs, la teleassistència constitueix una
modalitat de servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet
detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir
la comunicació permanent amb l’exterior.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials contempla la teleassistència com a un
servei social bàsic de competència municipal, inclosa com una prestació garantida en la
Cartera de Serveis Socials 2010-2011 del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, i per tant exigible com a dret subjectiu.
Atenent al marc legislatiu i donat l’increment del grau d’envelliment de la població i
l’augment de persones en situació de dependència, la Diputació de Barcelona va endegar al
2005 el Servei Local de Teleassistència, de la mà dels Ens locals de la demarcació de
Barcelona, l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) i la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP)
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és un servei proveït als
municipis de la província menors de 300.000 habitats i que es destina a la població general,
preferentment orientada a persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat,
de fragilitat, risc social, manca d’autonomia funcional o situacions de dependència, les 24
hores del dia i els 365 dies de l’any mitjançant un terminal connectat a un Centre d’atenció.
Aquest programa ha experimentat als últims anys un creixement força significatiu en termes
quantitatius i qualitatius, passant de les 3.819 persones usuàries l’any 2005 a les gairebé 61.000
persones usuàries a 31 de desembre de 2012. Actualment es presta a tots els municipis de la
província amb una cobertura d’un 10,16% per a la població de persones majors de 65 anys, una
de les més representatives al territori espanyol.
INCERTESES AL MODEL DE COOPERACIÓ
Al llarg d’aquests anys d’existència, el programa ha estat un model de cooperació
interinstitucional entre les administracions esmentades a l’apartat anterior.
La relació entre la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial
que estan adherits al Servei Local de Teleassistència s’ha anat regulant en tots aquests
anys amb l’aprovació anual d’unes “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa
de teleassistència - Any 201x”
Pel que fa a la col·laboració entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona, es va
subscriure en data 11 de maig de 2005 un conveni específic per al desenvolupament del
Programa, que va ser successivament prorrogat per acords de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona fins al 31 de desembre de 2011.
Ja en la pròrroga de 2011 s’indicava a la seva clàusula “Novena” que aquella seria la
darrera pròrroga d’aquest conveni, que finalitzaria de manera definitiva el 31 de desembre
de 2011. No obstant això, donada la naturalesa del servei prestat i de cara preservar
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l’interès públic facilitant l’assistència ininterrompuda del servei, per a l’any 2012 es va
aprovar, en data 23 de gener, un conveni per al mateix objecte i amb els mateixos acords
però amb finalització de vigència a 31 de desembre de 2012 i sense possibilitat de pròrroga.
Aquest fet plantejava dubtes al model de cooperació interinstitucional dut a terme fins a
l’actualitat, ja no tant perquè pressuposes la retirada del Programa de la FEMP i
*
l’IMSERSO , sinó perquè el marc jurídic havia de canviar forçosament i això afectaria
principalment a la prestació del servei i al finançament del programa.
Quant a la prestació del servei, perquè el conveni establia a la clàusula vuitena que la FEMP
contractaria una empresa/entitat. Convocat el corresponent procediment de contractació va
resultar contractista del servei l’empresa SERGESA TELEVIDA, SL.
Pel que fa al finançament, perquè l’IMSERSO ha contribuït al llarg d’aquests anys amb una
aportació anual d’aproximadament 3.874.000 €
PRESTACIÓ DEL SERVEI PER AL 2013
Davant la incertesa del marc jurídic del programa per a l’any 2013, l’Àrea d’Atenció a les
persones va optar per endegar a principis del 2012 un procediment de contractació per tal
de garantir la continuïtat de la prestació del servei a partir del 1 de gener de 2013. Aquest
contracte havia de ser suficientment flexible per adaptar-se als diferents escenaris que es
podrien plantejar en funció de la decisió final de l’IMSERSO.
El 17 de maig de 2012, en sessió ordinària de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va aprovar l’expedient de contractació relatiu a la prestació del Servei Local
de Teleassistència als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants,
mitjançant tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, procediment obert i adjudicació
per l’aplicació de més d’un criteri, amb un pressupost estimatiu de licitació biennal de
18.325.039,71 € IVA exclòs.
Aquest pressupost estimatiu es va calcular en base a l’objectiu de serveis per al període 20132014. El Plec de prescripcions tècniques del contracte preveia un nombre de 45.000 persones
usuàries del servei per al final del 2013 i de 46.000 per al 2014.
El cost biennal d’aquests serveis es planteja íntegrament a càrrec de l’administració local,
preveient ja una possible manca de finançament per part de l’IMSERSO. L’aportació de
cada administració ve reflectida en la clàusula 1.5) del Plec de clàusules administratives,
que estableix que 11.141.138,31 € IVA inclòs aniran a càrrec dels Ens locals de la
demarcació de Barcelona, i els 7.916.902,99 € IVA inclòs restants, a càrrec del Servei
d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
En termes de percentatge, la participació de cadascuna de les dues administracions queda
reflectit a la clàusula 1.22) del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte
que diu literalment:
1.22) Règim de pagament
El contractista facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona el 41,54 % de l’import
dels serveis actius durant aquell mes, i als Ens locals participants en el programa de
Teleassistència el 58,46 % restant.
*

En aquest sentit, en data 5 d’octubre de 2011, la Subdirecció General de l’IMSERSO comunica a la
Presidència de la Diputació de Barcelona que es proposa renovar el conveni 2012 amb caràcter
excepcional i transitori, i que de cara al projecte 2013, es tornaran a posar en contacte amb la Diputació a
fi d’informar sobre el procediment a seguir per aquell any.
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En el supòsit que l’IMSERSO participés en el programa, aquests percentatges es veurien,
en conseqüència, sotmesos a variació. En el cas dels Ens locals participants, aquesta
variació no podrà ser mai inferior al percentatge que es fixa anualment a les “Bases per a la
gestió i desenvolupament del programa de teleassistència”.
Paral·lelament a aquest expedient, el 28 de març de 2012, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar les “Bases per a la gestió i desenvolupament del
programa de teleassistència - Anys 2013 i 2014” que havien de regular la relació entre la
Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial que estan adherits
al Servei Local de Teleassistència o que s’hi adhereixin de nou.
Si com ja hem vist, el procediment de contractació de la prestació del servei estava plantejat
per cobrir l’eventualitat d’una possible finalització de col·laboració amb l’IMSERSO i la
FEMP, les “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència - Anys
2013 i 2014” també preveien la possibilitat de no poder comptar amb els recursos financers
de l’IMSERSO, i que a partir de 2013 el finançament d’aquest servei públic recaigués
íntegrament en les administracions locals. És en aquest sentit que la base 12.7 diu
literalment:
“12.7.- Si es produïssin modificacions en la relació convenial entre l’IMSERSO, la FEMP i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Servei Local de Teleassistència que
suposessin alguna variació de les presents bases, s’aprovaria una addenda en la que es
regulessin les noves condicions. Si aquestes modifiquessin els criteris de distribució dels
serveis o les quotes de participació en el finançament dels Ens locals, aquests haurien de
manifestar el seu consentiment exprés.”
SITUACIÓ ACTUAL
Malgrat els esforços de la Diputació de Barcelona per continuar mantenint la relació
convenial iniciada l’any 2005 amb la FEMP i l’IMSERSO, (és especialment rellevant en
aquest sentit la moció aprovada per la Corporació en sessió plenària de 29 de novembre de
2012), aquesta va finalitzar definitivament el 31 de desembre de 2012, tal com la Secretaria
General de la FEMP, en data 30 d’octubre de 2012, havia informat a la Presidència de la
Diputació.
En aquest context, i atès l’interès públic de continuïtat del Programa, la Diputació de
Barcelona i els Ens locals de la província es troben amb la necessitat de donar cobertura
legal als serveis que han quedat fora del marc del conveni IMSERSO-FEMP-Diputació, així
com atendre les noves sol·licituds dels Ens Locals.
Així doncs, els serveis que s’han de proveir a través de l’esmentat contracte per al període
2013-2014 han d’incloure també els que s’oferien a través del conveni, passant a ser de
62.000 persones usuàries del servei per al final del 2013 i de 63.000 per al 2014.
Aquest increment de serveis a proveir a través del contracte, suposa un increment en el
pressupost estimat de 2.407.037,22 € IVA exclòs, al passar d’un pressupost estimat biennal
de 18.325.039,71 € IVA exclòs a 20.732.076,93 € IVA exclòs.
D’altra banda, la clàusula 1.22) de règim de pagament també contempla la possibilitat de
que els percentatges de participació de les dues administracions locals es vegin modificats,
sempre que en el cas dels Ens locals participants, aquesta variació no sigui mai inferior al
percentatge que es fixa anualment a les “Bases per a la gestió i desenvolupament del
programa de teleassistència”.
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Tenint en compte la conjuntura actual de crisi que està posant en dificultats financeres a una
bona part dels nostres ajuntaments, l’Àrea d’Atenció a les Persones va decidir modificar els
percentatges de finançament de la Diputació i dels Ens locals participants de manera no
proporcional, amb l’objectiu prioritari de repercutir el mínim possible l’augment del cost als Ens
locals, en termes absoluts de participació, assumint la major part de l’increment des dels
pressupostos de la Corporació.
És en aquest sentit, que en Junta de Govern de 20 de desembre de 2012, la Diputació de
Barcelona va aprovar una addenda que modificava les Bases per a la Gestió i
Desenvolupament del Programa de Teleassistència - Any 2013 i 2014. Concretament, en la
seva Base 12.1 es va proposar que el 47 % del finançament anés a càrrec de l’Àrea
d’atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i el 53 % restant a càrrec del Ens
locals participants en el Programa.
Això representava ampliar en 2.216.936,22 € IVA inclòs l’import estimatiu biennal aportat per
la Diputació de Barcelona i imputar la següent plurianualitat a les aplicacions
pressupostàries de l’Àrea d’Atenció a les Persones:

Exercici 2013
Exercici 2014

Import
(IVA inclòs)
991.230,99 €
1.225.705,23 €

Orgànic

Programa

Econòmic

60101
60101

233A0
233

227.91
227

Els 991.230,99 € de l’anualitat 2013 aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60101/231A0/227.91 i, d’aquests, 919.230,99 € s’adjudicaran mitjançant l’ajustament
comptable agrupat de l’operació número 1303901181, mentre que els 72.000 € restants
quedaran condicionats a l’aprovació de les modificacions de crèdit número 3925 i 3926.
La plurianualitat és proporcionalment superior el segon any perquè al cost dels serveis nous
instal·lats aquell any (2014), s’ha d’afegir el cost de manteniment dels serveis incrementats
la primera anualitat (2013). A més, per al càlcul estimat de la plurianualitat també s’ha tingut
en compte el ritme actual d’instal·lació de serveis fins arribar a l’objectiu marcat de 62.000 a
finals a 31 de desembre de 2013.
Per últim, caldria modificar el contracte per a la prestació del Servei Local de
Teleassistència amb l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., en el sentit de
canviar el règim de pagament que determina la clàusula 1.22) del Plec de clàusules
administratives particulars per tal que el contractista facturi mensualment a cadascuna de
les administracions els serveis actius que corresponguin, en els percentatges del 47 % a
càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i el 53 % restant a
càrrec del Ens locals participants en el Programa.”

Atès que la clàusula 1.21 del Plec del Clàusules Administratives Particulars que regeix
la contractació (PCAP) indica que el contracte podrà modificar-se per raons d’interès
públic en els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP,
d’acord amb l’article 219 del dit text legal.
Atès que d’acord amb l’article 219 del TRLCSP, en relació amb el 156 del mateix text,
les modificacions dels contractes s’han de formalitzar en document administratiu.
Vist l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Ampliar, en 2.407.037,22 € (IVA exclòs), l’import estimatiu biennal previst per
al contracte de Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants formalitzat amb l’empresa TELEVIDA
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL (CIF XXXXXXXXX) en data 16 d’octubre de
2012, d’acord amb l’exposat a l’informe de data 15 de juliol de 2013 del cap del Servei
d’Acció Social i del gerent de Serveis de Benestar Social.
Segon.- Modificar l’apartat primer de la clàusula 1.22) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la contractació de referència, que restarà del
següent tenor literal:
“El contractista facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona el 47% de
l’import del serveis actius durant aquest mes i als Ens locals participants en el
programa de Teleassistència el 53% restant. “
de conformitat
TRLCSP.

amb la clàusula 1.21) del PCAP, en relació amb l’article 219 del

Tercer.- Augmentar, en 2.216.936,22 € (4% d’IVA inclòs), la despesa aprovada i
disposada amb càrrec als pressupostos de la Diputació i aplicar-la segons es detalla a
continuació:

Exercici 2013
Exercici 2014

Import
(IVA inclòs)
991.230,99 €
1.225.705,23 €

Orgànic

Programa

Econòmic

60101
60101

233A0
233

227.91
227

Els 991.230,99 € de l’anualitat 2013 aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60101/231A0/227.91 i, d’aquests, 919.230,99 € s’adjudicaran mitjançant
l’ajustament comptable agrupat de l’operació número 1303901181, mentre que els
72.000 € restants quedaran condicionats a l’aprovació de les modificacions de crèdit
número 3925 i 3926.
Quart.- Advertir a l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL que, dins el termini
dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present
resolució, el seu legal representat ha de concórrer a formalitzar el corresponent
contracte, d’acord amb els articles 156 i 219 del TRLCSP.
Cinquè.- Notificar els presents acords a l’empresa contractista, amb domicili social a
XXXXX, carrer XXX, núm. X, i domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX,
XX, per al seu coneixement i efectes.
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Servei de Programació
10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil
(30.000) € per a finançar l’actuació local “Paviment pista exterior Sant Jordi” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cercs.- 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 Cercs, presentada en data
5/7/2013 per finançar la inversió “Paviment pista exterior Sant Jordi” 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 Cercs
Paviment pista exterior Sant Jordi
30.000 €
0%
10
55/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-tres mil sis (53.006) € per a finançar l’actuació local “Millora casa
Mestres” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Martorell.- 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 Martorell, presentada en
data 3/7/2013 per finançar la inversió “Millora casa Mestres” 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 Martorell
Millora casa Mestres
53.006 €
0%
10
54/2013
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-tres mil sis 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.
12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
quaranta-set mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb noranta-tres cèntims
(147.584,93) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Navarcles.- 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 Navarcles, presentada en
data 1/7/2013 per finançar la inversió “Inversions 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:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Navarcles
Inversions 2013
147.584,93 €
0%
10
52/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta-set mil cinc-cents
vuitanta-quatre euros amb noranta-tres 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.
13.- Dictamen que proposa aprovar els crèdits de la segona fase del Pla
"Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2013".- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2013
aprovà el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2013” (publicat al
B.O.P.B. de 19/3/13), la finalitat del qual, d’acord amb el punt 2, és l’atorgament de
crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria.
L’esmentat Pla es va configurar en dues fases:
- La primera fase va consistir en l’atorgament directe de préstecs a curt termini per
un import màxim de sis milions d’euros, els quals es van concedir pel Ple de la
Diputació en la mateixa sessió de 28 de febrer de 2013.
- Els punts 3 i 4 de l’esmentat Pla establien una Fase 2, en la qual els Consells
Comarcals podien efectuar sol·licituds de crèdit, excepcionalment i en situacions
d’extraordinària dificultat de tresoreria.
Vistes les peticions següents, efectuades pels Consells Comarcals durant el termini
establert per a les sol·licituds de la fase 2:
Consell Comarcal
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
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NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Total

Import crèdit
500.000
600.000
614.526,97
150.000
400.000
525.000
1.200.000
1.000.000
4.989.526,97

Vist que el límit màxim per a la fase 2 es va establir en 4.000.000 €, despesa que es
va autoritzar en el moment de l’aprovació del referit Pla, i que així mateix, es va
determinar que s’afegirien les quantitats no disposades en la fase 1.
Vist que durant la fase 1 no s’ha disposat de 679.001 €, amb els quals cal augmentar
la previsió de 4.000.000 € efectuada inicialment.
Vist l’informe de la Direcció de serveis de Planificació Econòmica en el que es
determina el criteri de repartiment per a aquesta segona fase del Pla.
Atès que els Consells Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies
extraordinàries que motiven la petició.
Atès que l’apartat 4 del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2013”
estableix que correspon a la Junta de Govern l’adopció de l’acord de concessió o
denegació de les sol·licituds presentades en la fase 2.
En virtut de tot això, 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 dels crèdits en desenvolupament de la fase 2 del Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2013”, d’acord amb la distribució
següent:
Consell Comarcal beneficiari
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Total

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import crèdit
468.882,24
562,658,68
576.281,52
140.664,68
375.105,80
492.326,32
1.125.317,32
937.764,44
4.679.001

Segon.- Autoritzar la despesa de sis-cents setanta-nou mil un (679.001) € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82020.
Tercer.- Disposar la despesa de quatre milions sis-cents setanta-nou mil un
(4.679.001) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82020.
Quart.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent Conveni,
un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 4 del Pla.
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
14.- Dictamen que proposa aprovar l’adquisició d’accions de la societat
mercantil Fira 2000 SA, d’acord amb el conveni de 17 de desembre de 2010, de
finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel President Delegat de l’Área d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Mitjançant conveni de 21 de juliol de 2006, signat entre la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, aquesta Corporació s’afegí al
Projecte d’ampliació del recinte firal Gran Via, amb una inversió de 323 milions
d’euros, d’acord amb allò recollit al Pla Estratègic de Fira de Barcelona 2006-2015,
aprovat pel seu Consell d’Administració en sessió de data 11 de juliol de 2005.
Segons l’apartat c) del pacte tercer del referit conveni la Diputació de Barcelona es va
comprometre a fer una aportació per via d’ampliació de capital a FIRA 2000, SA d’un
total de 15.673.296 €, a realitzar entre els anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.
Aixi mateix, d’acord amb el seu pacte cinquè es va acordar que l’any 2010 es signaria
un nou conveni per tal de fixar el calendari i distribució entre accionistes de les noves
aportacions pel període 2011-2016, necessàries per executar el projecte d’inversió del
recinte firal de Gran Via.
Per això, mitjançant acord plenari d’aquesta Corporació de 28 d’octubre de 2010
s’aprovà un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per a l’ampliació de la Fira de
Barcelona.
L’apartat e) del pacte primer d’aquest conveni, formalitzat el 17 de desembre de 2010,
estableix que la Diputació de Barcelona subscriurà i desemborsarà
10.031.457,91 € en les ampliacions de capital que s’acordaran. En concret,
5.014.827,44 € l’any 2015 i 5.016.630,47 € l’any 2016. A banda, determina que en cas
de disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona, mitjançant la resolució de
l’òrgan competent, podria acordar-se avançar el pagament de les quantitats
anteriorment assenyalades, en el cas del qual en aquest moment, es procediria a la
subscripció de les corresponents accions en proporció a les quantitats abonades per la
subscripció preferent de les mateixes.
La Diputació de Barcelona creu oportú avançar el pagament corresponent a l’any
2015, atès que existeix disponibilitat pressupostària. El compromís de la Corporació és
l’adquisició d’un total de 8.344 noves accions, totalment desemborsades i amb un valor
nominal de 601,01 € per acció.
Mitjançant certificat de setembre de 2013, emès pel secretari de Fira 2000, SA, es
manifesta el següent:
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“Que d’acord amb la informació rebuda, la societat FIRA 2000, SA té previst celebrar en les
properes dates una Junta General Extraordinària, de caràcter universal, en la que es preveu
que s’acordi un augment de capital a subscriure íntegrament per la Diputació de Barcelona,
en els següents termes:
Augmentar el capital en la suma de cinc milions catorze mil vuit-cents vint-i-set euros amb
quaranta-quatre cèntims (5.014.827,44) €, mitjançant l’emissió, al tipus de la par, i posada
en circulació de 8.344 noves accions, ordinàries, nominatives, representades per títols, de
601,01 € de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del número 461.099 al
469.442, ambdós incloses, amb els mateixos drets polítics i econòmics que les actualment
en circulació.
El desembors de les noves accions s’haurà de dur a terme mitjançant aportació dinerària
abans del dia 10 d’octubre de 2013. En cas contrari, quedarà completament anul·lat i sense
efecte el present acord d’augment de capital.
El desembors dels cinc milions catorze mil vuit-cents vint-i-set euros i quaranta-quatre
cèntims (5.014.827,44) € s’acreditarà mitjançant certificació bancària que quedarà
protocolitzada a l’escriptura per la qual s’elevin a públics els acords.”

Fira 2000, SA ha comunicat a la Diputació de Barcelona que la Junta General
Extraordinària trindrà lloc el 25 de setembre de 2013.
Vist l’Informe de data 20 de setembre de 2013 de la Direcció de Serveis Econòmics,
adscrita a la Intervenció General.
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 16 de setembre
de 2013.
Vistos, per una banda, l’article 30.1.c) del Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i, d’altra banda, l’article 206.3.c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya que estableixen expressament que és
necessari l’informe previ del Departament d’Economia i Finances per a l’adquisició de
valors mobiliaris, el qual s’ha d’emetre en el termini màxim de trenta dies.
Vist l’article 7 de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya núm.138/2007, de 27 d’abril, pel qual es regulen els procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals, que expressament exigeix sol·licitar
l’informe a què fa referència l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni, abans de
formalitzar l’adquisició de valors mobiliaris.
Vistos, així mateix, l’article 30.1.a) del Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i l’article 206.3.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya que estableixen que per tal de procedir a l’adjudicació directa
dels béns s’ha de sol·licitar informe previ al Departament de Governació i Relacions
Institucionals, que s’ha d’emetre en el termini màxim de 30 dies, sempre que les
peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat
immobiliari ho requereixin.
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Vist que l’òrgan competent per aprovar l’adquisició és la Junta de Govern, afirmació
que resulta de les consideracions següents:
L’atribució de competències en matèria d’adquisicions i alienacions de béns
patrimonials ve regulada en la disposició addicional 2a del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, en el sentit següent:
“Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros,
así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la
cuantía indicados.
2. ...
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor”.

En conseqüència, resulta que l’òrgan competent per adquirir béns immobles i drets
subjectes a legislació patrimonial si el seu valor supera els 3.000.000€ i fins al límit del
10% dels recursos ordinaris del pressupost, és el Ple. Aquesta competència, de
conformitat amb el que disposa l’article 33.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, és delegable i ha estat atribuïda en la Diputació de
Barcelona a la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.2.b) de la Refosa 1/2013,
sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència núm.
882/2013 de 14 de febrer de 2013 i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adquisició de 8.344 noves accions totalment subscrites i
desemborsades, per un valor nominal de 601,01 € per acció i per un valor total de cinc
milions catorze mil vuit-cents vint-i-set euros amb quaranta-quatre cèntims
(5.014.827,44) € del capital de la societat FIRA 2000, SA que es correspon a
l’aportació prevista per a l’any 2015, el pagament de la qual s’avança de conformitat
amb allò previst a l’apartat e) del pacte primer del conveni de 17 de desembre de
2010, signat entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació
de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolita de Barcelona,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cinc milions catorze mil vuit-cents
vint-i-set euros amb quaranta-quatre cèntims (5.014.827,44) €, amb la finalitat de la
subscripció d’un total de 8.344 noves accions, corresponents als números 461.099 al
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469.442, ambdós inclosos, a favor de la societat mercantil FIRA 2000, SA, amb
NIF XXXXXXXXX, per a l’ampliació del capital social d’aquesta, en compliment de
l’aportació prevista per a l’any 2015.
Tercer.- Acordar que dites accions siguin totalment subscrites i desemborsades per
part de la Diputació de Barcelona en el moment de formalitzar-se la subscripció,
mitjançant escriptura pública notarial i que s’acrediti mitjançant certificació bancària
que quedarà protocolitzada en escriptura pública.
Quart.- Condicionar l’adquisició de les accions de la societat mercantil FIRA 2000, SA,
a què es fa referència en els apartats anteriors, als informes previs del Departament de
Governació i Relacions Institucionals i del Departament d’Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, als quals fan esment l’article 30.1 del Decret 336/88, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i l’article
206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, abans de la formalització de l’adquisició
en escriptura pública.
Cinquè.- Imputar l’import de cinc milions catorze mil vuit-cents vint-i-set euros amb
quaranta-quatre
cèntims
(5.014.827,44)
€
a
l’aplicació
pressupostària
G/20401/942A0/85000 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- Facultar al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels
presents acords.
Setè.- Notificar els presents acords als interessats, als efectes escaients.
Organisme de Gestió Tributària
15.- Dictamen pel qual es proposa imposar una penalització a l’empresa
UNIPOST, SA, per incidències detectades en el servei durant el segon semestre
de 2012, relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i
de l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El dia 4 de juliol de 2013, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen les incidències del servei
detectades durant el segon semestre de 2012, relatives al contracte de serveis postals
de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària, i, per tant, s’hi
conclou que cal imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives
particulars, amb el text literal que es detalla tot seguit:
«D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de
Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel
que fa en concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a
l’empresa Unipost, S.A. durant el segon semestre de 2012 resulta el càlcul de
penalitzacions que es detalla a continuació:
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»a)

Per la pèrdua de 1.791 enviaments de Certificat Plus (5 cops l'import del
servei) dels quals s'adjunta relació, 17.158,38 €.

»b)

Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu
el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el preu més baix
que correspon a destí local (1,4434) €:
»1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al
30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments resultats
de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments – nombre de
certificats lliurats. No hi hagut incompliment d’aquest indicador.
»2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins el termini de distribució
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l’import
dels enviaments gestionats fora de termini. Aquesta situació s'ha produït a
les remeses 0303, 0309, 0311, 0312, 0353, 0355, 0357, 0359, 0367, 0369,
0371, 0373, 0375, 0378 i 0379, resultant una penalització de 48.681,55 €.
»3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el
termini establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de
l'import dels enviaments corresponents a les imatges no escanejades. No hi
hagut incompliment d’aquest indicador.
»4. Per a cada errada detectada en la gravació de respostes fins al moment del
control d’encert en la gravació del certificats notificats, es penalitzarà amb la
devolució del cost del servei per a cada enviament on es detecti que es va
gravar “notificat” com a resposta i realment no va estar notificat segons el
justificant de recepció. No hi hagut incompliment d’aquest indicador.

»c)

Al llarg del segon semestre del 2012, ha estat detectat el compliment
defectuós de la prestació del servei en diversos municipis, recollit en les
incidències que es detallen tot seguit:
Número
12175
12176
12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12191
12195
12196

Municipi de la incidència
Fonollosa
Mollo Nucli
Fene
Arenys de Mar
Pontons
Can Fosalba
Torremolinos
Riudarenes
Premia de Mar
Granollers
Aiguafreda
La Jonquera
Òdena

Import penalització
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
150 €
50 €
100 €
50 €
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Número

Municipi de la incidència

Import penalització

12197
12199
12200
12201
12202
12203
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12218
12220
12223
12225
12226
12227
12229
12230
12231
12232
12236
12237
12238
12242
12243
12252
12253
12255
12256
12261

Camariñas
Mediona
Vilobí del Penedès
Malpartida
Zas
St. Martí Sarroca
Malpartida
St. Pere de Ribes
Quintanar del Rey
Barcelona - 33
Vilanova i la Geltrú
Castellví de la Marca
Canovelles
St. Martí Sarroca
Can Salva
Dosrius
Arenys de Mar
St. Boi de Llobregat
Albiztur
Fonollosa
Cerdanyola
Castellví de Rosanes
Aiguaviva Park
St. Cebrià de Vallalta
Arenys de Munt
Vilafranca de los Barros
Olot
Martorell
Corbera
Riner
Barberà del Vallès
Les Franqueses del Vallès
Import total penalització

50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
100 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
100 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
2.850 €

»Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte
relatiu a la prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per
l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de
l’incompliment.
»Atès que aquestes incidències han comportat la repetició de l’acte administratiu de
la notificació i, en diversos casos, han obligat a retrotraure actuacions
administratives que s’havien dut a terme a partir del suposat tràmit de notificació
amb els costos que això suposa, s’estableix per a cada una d’elles l’import de
penalització que s’indica, per un total de 2.850 €.
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»d)

Finalment, s’han produït diverses irregularitats en la formalització dels
justificants de recepció amb les dades del lliurament, com per exemple:
errades en el DNI, en el nom i cognoms de la persona receptora quan és
diferent del destinatari, de la seva relació amb aquest destinatari, amb els
horaris dels diferents intents, etcètera. Els casos que es penalitzen
corresponen a situacions susceptibles de ser objecte de recurs per part de
l’interessat i no han estat detectades i informades a l’ORGT en el seu
moment.
»Han estat acreditats un total de 977 justificants de recepció formalitzats
irregularment per un repartidor del municipi de Castelldefels, en període
comprès entre octubre de 2012 i gener de 2013.

»Atès que aquesta situació ha comportat un conjunt de tasques a fer per part de
funcionaris de l’ORGT amb els costos que se’n deriven, s’estableix la penalització
corresponent en 15 € per cada cas, la qual cosa suposa un total de 14.655 €
»El valor acumulat de les penalitzacions descrites en els apartats anteriors
ascendeix a 83.344,93 €.»
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats
a l’efecte.
El dia 12 de juliol de 2013 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de recepció del servei postal,
aquesta comunicació es va lliurar el dia 18 de juliol de 2013.
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que consti que
l’interessat hagi presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que
dóna la seva conformitat a aquest expedient de penalització.
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de
novembre de 2010.
L’article 212.8) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte.
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de vuitanta-tres mil
tres-cents quaranta-quatre euros amb noranta-tres cèntims (83.344,93) € que es
deduirà de la primera factura (o primeres factures) que estigui al cobrament en el
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moment d’aprovació d’aquest dictamen, per les incidències detectades en el servei
postal durant el segon semestre de 2012.
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 4477/2012, de 31 de maig de 2012 i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012, disposa la delegació en la Junta de Govern, de totes
aquelles competències que el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
atorga a l’òrgan de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els
contractes la quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10
per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona dels següents
ACORDS
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF XXXXXXXXX,
per un import de vuitanta-tres mil tres-cents quaranta-quatre euros amb noranta-tres
cèntims (83.344,93) €, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació en relació amb el
punt tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010,
per les incidències detectades en el servei durant el segon semestre de 2012, relatives
a la contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de
Gestió Tributària, d’acord amb el detall exposat en la part expositiva d’aquest
dictamen.
Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura (o primeres
factures) que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer.- Fer constar que aquet acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada
al BOPB de 6 de juny de 2012.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
16.- Dictamen que proposa autoritzar la convocatòria de la vuitena edició del
“Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela” corresponent a l’any 2013, aprovar les
bases de la convocatòria i la dotació econòmica.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona convoca la vuitena edició del Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per premiar i
reconèixer projectes d’intervenció social.
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La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep Ma. Rueda com a
persona solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la
seva tasca com a professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el
treball comunitari.
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos
participatius, enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la
comunitat. És considerat una plataforma per fer visibles aquelles intervencions locals,
que potencien vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les
pràctiques del treball comunitari des dels serveis de benestar.
El Premi Josep Ma. Rueda vol impulsar, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la
innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament comunitari.
Vistes les bases adjuntes, que es proposen per a regular la convocatòria de la vuitena
edició del “Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela”.
La dotació econòmica total d’aquesta 8ena. edició del Premi Josep Maria Rueda i
Palenzuela serà de 7.500 €, atorgant-se dos premis als millors projectes d’intervenció,
amb una dotació de 5.000 € per al primer premi i de 2.500 € per al segon premi.
Vist l’apartat 3.3.b) i e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013 i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria de la vuitena edició del “Premi Josep Ma Rueda i
Palenzuela” corresponent a l’any 2013 (codi convocatòria núm. 4833/2013).
Segon.- Aprovar les bases que regiran convocatòria de la vuitena edició del “Premi
Josep Ma Rueda i Palenzuela”, el text íntegre de les quals es:
“BASES
8ena. edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela
Diputació de Barcelona - Àrea d’Atenció a les Persones
“La dimensió comunitària en els serveis socials”
La Diputació de Barcelona convoca la vuitena edició del Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per a premiar i reconèixer
projectes d’intervenció social.
La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep Ma. Rueda com a persona
solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la seva tasca com a
professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el treball comunitari.
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius,
enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat. És
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considerat una plataforma per fer visibles aquelles intervencions locals, que potencien
vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les pràctiques del treball
comunitari des dels serveis de benestar.
Els Premi Josep Ma. Rueda vol impulsar, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la
innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament comunitari.
1. OBJECTE
1.1. L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona proposa una convocatòria
oberta a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin
un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.
1.2. S’atorgaran dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 €
per al primer premi i de 2.500 € per al segon premi.
1.3. La dotació econòmica total d’aquesta 8ena. edició del Premi Josep Maria Rueda i
Palenzuela serà de 7.500 €, a càrrec de l’aplicació pressupostaria G/60101/231A0/481.00
del pressupost 2014 de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
2. REQUISITS
2.1. Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica.
2.2. Els projectes d’intervenció no han d’haver estat premiats ni publicats amb anterioritat.
2.3. El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta
convocatòria.
2.4 Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis
d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a
través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes que es
presentin.
En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en què
aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació
legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
3. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1. El termini per a la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis s’inicia a
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i finalitza el 31 de desembre de 2013.
3.2. Les candidatures es presentaran, mitjançant un model específic de sol·licitud (Annex 1),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h, a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona
següents: Edifici del Rellotge, C./ Comte d’Urgell 187 08036 Barcelona; Recinte Llars
Mundet, Edifici Serradell, Pg. de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona; Edifici Londres, C./
Londres, 55 08036 Barcelona, i de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h a Can Serra, Rbla.
Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
3.3. En cas que la candidatura es presenti per correu certificat, al model de sol·licitud haurà
de constar el segell de correus amb la data d’enviament.
3.4. La documentació cal presentar-la en un sobre tancat. A l’exterior del sobre haurà de
figurar el nom de la/les persona/es o entitat/s autores del projecte i el títol del projecte.
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3.5. El sobre contindrà la següent documentació:
o Dues còpies del projecte en paper, preferentment en un document word, tipus de
lletra Arial 11, a un espai i en format DIN-A4. L’extensió serà de màxim 25 fulls
incloent-hi obligatòriament un resum/abstract d’aproximadament 10 línies.
o Una còpia del projecte en format digital
- Model de document específic on es faci constar el nom de tots els autors/es i/o la
institució a la que pertanyen (Annex 2).
- Cas de persona física, currículum vitae del candidat/a, d’una extensió màxima de 3
pàgines.
- Cas de persona jurídica, document de presentació de l’entitat/s, d’una extensió
màxima de 3 pàgines.
3.6. Els documents específics esmentats (Annex 1 i 2) estaran disponibles al web de la
Diputació de Barcelona, com a annexes a aquesta convocatòria.
3.7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents
esmentats, l’òrgan instructor requerirà l’entitat o persona/es sol·licitants perquè, en el termini
de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents corresponents, tot indicant
que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.
4. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ
4.1. La Comissió Tècnica del Premi, formada pel Cap de Servei d’Acció Social i dos
tècnics/ques del Servei, i per la Cap del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i
Participació Ciutadana i dos tècnics/ques del Servei, faran una primera valoració dels
projectes i elevaran una proposta als membres del Jurat, d’aquells que compleixin els
requisits i la qualitat suficient per accedir a la present convocatòria.
4.2. El Jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de
vots, i proposarà l’adjudicació dels Premis en funció dels elements de valoració contemplats
en el punt 4.6 i 4.7. La seva decisió serà inapel·lable.
4.3. En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot
de qualitat de la Presidenta.
4.4. El Jurat es reserva el dret de visitar els projectes d’intervenció presentats amb l’objecte
de complementar la informació necessària per emetre la resolució.
4.5. El Jurat estarà format per membres d’Universitats catalanes, persones expertes,
Col·legis Professionals, Ajuntaments de la Província de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Representants de la Diputació de Barcelona, i entitats socials rellevants en el
món de l’acció social comunitària, i presidit per la Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona. La composició nominativa d'aquest jurat s'aprovarà
per l'òrgan competent abans que finalitzi el termini per a la presentació de les candidatures.
El jurat comptarà amb la Secretària Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona que exercirà les funcions de secretaria al llarg de tot el procés.
4.6. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
4.7. Els elements generals de valoració que es tindran en compte per als projectes
d’intervenció seran el següents:
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-

Dimensió comunitària: participació i empoderament de la ciutadana, participació dels
agents socials del territori, creació de nous recursos i respostes per a la inclusió social
des de i amb la col·lectivitat.

-

Qualitat del projecte: ben estructurat, amb marc teòric, objectius, metodologia, avaluació.

-

Caràcter transversal: els agents implicats provinguin de diferents àmbits i sectors (serveis
socials, salut, educació, ocupació, joventut, Igualtat,...) i la col·laboració público-privada.

-

Complementarietat amb altres iniciatives del territori i treball en xarxa.

4.8. Els Premis podran ser declarats deserts a criteri dels membres del Jurat.
4.9. El veredicte del Jurat es farà públic en el decurs d’un acte públic que serà comunicat a
totes les persones participants i l’atorgament dels premis es farà per resolució de la Vicepresidenta 2a i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
5. PAGAMENT I SEGUIMENT
5.1. Els Premis als projectes d’intervenció seran lliurats a les persones físiques o jurídiques
a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels ajuts.
Abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5.2. La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment del projecte d’intervenció guanyador
durant dos anys després del lliurament del Premi.
5.3 L’Organització es reserva el dret a difondre les dades de les persones que hagin rebut el
Premi.
6. OBLIGACIONS
6.1. Cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran de
fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona i fer referència al Premi Josep M. Rueda i Palenzuela.
6.2. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a
l’autor, si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu a la
Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a
Internet o amb altres mitjans que es considerin adients.
En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en suport
paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la persona autora del treball, en el qual
s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada com a ajut.
6.3. La persona o persones que hagin rebut el premi podran ser requerides en qualsevol
moment pels membres de la Comissió Tècnica de la Diputació de Barcelona per tal de
presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació oral, o bé en
suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de
Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix tant les persones o entitats que hagin
estat premiades podran ser requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones per a fer una
presentació pública del projecte.
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6.4. L’incompliment per part de les persones participants de qualsevol dels punts que es
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les
seves obligacions.
7. Normativa aplicable
La VIII edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela es regirà pel que es diposa en les
presents Bases i, en allò que no estigui previst, en serà d’aplicació supletòria l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple de la Diputació de
Barcelona, en sessió de data 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOPB núm. 13, annex 1,
de 15 de gener de 2009.
Annex 1. Model de sol·licitud
Convocatòria 4833/2013

CONVOCATÒRIA VIII EDICIÓ DEL PREMI JOSEP Ma. RUEDA i PALENZUELA
1.- Dades personals de la responsable del projecte:
Nom i Cognoms

DNI

Domicili (carrer o plaça)

Població

Núm.

Codi postal

Pis

Porta

Telèfon particular:

e-mail:

2.- Fets i Motivació de la Petició
Aprovades la convocatòria i bases de la VIII edició del Premi Josep M. Rueda i
Palenzuela, és del meu interès poder presentar el material que he preparat per aquesta
convocatòria.

3.- Sol·licitud
Admissió a la convocatòria de la VIII edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela

Barcelona,

d

de 2013

Signatura

EXCM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el
fitxer automatitzat del Registre de documents i a la Base de Dades de candidats per al seu
tractament informàtic en el procés selectiu de referència i en aquells altres procediments de
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contractació que dins l’àmbit de la Diputació de Barcelona, Organismes Autònoms
dependents i Consorcis participats es considerin oportuns.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la Base de Dades
de candidats de la Diputació de Barcelona marqueu l’espai següent
Annex 2. Dades identificatives.
VUITENA EDICIÓ CONVOCATÒRIA PREMI JOSEP M. RUEDA I PALENZUELA
DADES IDENTIFICATIVES
Nom del projecte d’intervenció

Dades del /de la autor /a
Nom i Cognoms

Adreça

DNI

Telèfon

Signatura

Persona jurídica
Nom de l’entitat Adreça

NIF

Dades bancàries

Telèfon

Nom i cognoms del
representant legal

S’acompanyen currículum/s del/ls autor/res / document de presentació de l’entitat

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una
ressenya de la mateixa.
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Quart.- Autoritzar la dotació econòmica d’aquesta edició del Premi Josep Maria Rueda
i Palenzuela per un import total de set mil cinc-cents (7.500) €, a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60101/231A0/48100, del pressupost de la Corporació per a l’any
2014.
S’atorgaran dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 €
per al primer premi i de 2.500 € per al segon premi
Cinquè.- Condicionar l’efectivitat dels presents acords a l’habilitació del crèdit adequat
i suficient, per fer front a les despeses derivades d’aquest Premi.
17.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’actuació 13/X/97548 per al
desenvolupament del programa d’implantació prioritària de Teleeassistències,
mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Vicepresidència 2a i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En el marc de l’esmentat Pla, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat han preacordat conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”.
L’ens destinatari ha sol·licitat la formalització del preacord, d’acord amb el document
proporcionat per la Diputació de Barcelona, en què s’informen les condicions de
formalització i d’execució establertes i es fa constar el compliment de les condicions
econòmiques i administratives en funció del tipus d’actuació. El centre gestor ha
revisat l’esmentat document i considera que es pot procedir a aprovar les actuacions
previstes.
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013 i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013, que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 € en el marc de la
Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el següent recurs, en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Codi XGL

Ens

13/X/97548

Ajuntament
de
l’Hospitalet
de
Llobregat

NIF

XXXXXXXX

Àmbit de
concertació
Garantia
de la
prestació
adequada
de serveis
públics
locals

Actuació

Aportació de la
Diputació

Desenvolupament
del programa
d’implantació
prioritària de les
Teleassistències

1.913.408,52 €

Segon.- Aprovar la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza el recurs
anterior, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Codi XGL
Ens destinatari
NIF
Actuació
Aportació de la Diputació
Àmbit de concertació
Centre gestor

13/X/97548
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
XXXXXXXXX
Desenvolupament
del
programa
d’implantació
prioritària de les Teleassistències, en el marc de les
Meses de concertació
1.913.408,52 €
Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals
Gerència de Serveis de Benestar Social

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel senyor Salvador Esteve i Figueras,
president de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb l’epigraf 12.1.d) de la Refosa
1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona , diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència d’aquesta
corporació de 14/2/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 19/2/2013, assistit per la
senyora Petra Mahillo Garcia, Secretària General de la Corporació, en virtut de les facultats
reservades en el Decret de la Presidència de la Corporació núm.: 3538/12, de 2 de maig de
2012, publicat al BOPB de 16 de maig de 2012
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, representat per l’alcaldessa de
l’Ajuntament, senyora Núria Marín Martínez, assistida per la secretària de l’ens, senyora
Teresa Redondo del Pozo, degudament autoritzats.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- 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.
II.- L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels serveis
públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
III.- En el marc de l’esmentat Pla, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat han preacordat conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Garantia de
la prestació adequada de serveis públics locals”.
IV.- L’ens destinatari ha sol·licitat la formalització del preacord, d’acord amb el document
proporcionat per la Diputació de Barcelona, en què s’informen les condicions de
formalització i d’execució establertes i es fa constar el compliment de les condicions
econòmiques i administratives en funció del tipus d’actuació. El centre gestor ha revisat
l’esmentat document i considera que es pot procedir a aprovar les actuacions previstes.
V.- La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el
text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de data.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a
les condicions d’accés, dotació i formalització dels ajuts corresponents al desenvolupament
del programa d’implantació prioritària de Teleassistències del Servei Local de
Teleassistència, en el marc de les meses de concertació i dins del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 i, d’acord amb les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa
de Teleassistència–Any 2013 i 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de març de 2012 i publicades al BOPB de 16 d’abril
de 2012
2. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:


Per part de la Diputació:

La Diputació de Barcelona contribuirà econòmicament al desenvolupament del Servei Local
de Teleassistència de l’ens local beneficiari amb les quantitats que tot seguit es relacionen:
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Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ens local beneficiari
13/X/97548
Codi XBMQ
XXXXXXXXX
NIF
Implantació prioritària de Teleassistències
Actuació
Periodificació de l’aportació de la Diputació Aplicació pressupostària
935.634,48 €
G/60100/231A0/46240
Any 2013
482.415,24 €
G/60100/231/462
Any 2014
495.358,80 €
G/60100/231/462
Any 2015
Aportació total 1.913.408,52 €


Per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Correspon a l’ens local beneficiari satisfer directament a l’empresa/entitat adjudicatària del
servei local de teleassistència la seva part de les quotes mensuals del servei, en els termes
que s’estableixin a les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de
Teleassistència.
La quota mensual real, i les variacions del preu que per contracte es puguin aplicar, a
satisfer per l’ens local, es fixarà a les Bases esmentades.
3. Justificació de les despeses
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona sol·licitarà trimestralment a
l’empresa/entitat adjudicatària del servei local de teleassistència la relació de factures
satisfetes per l’ens local.
Rebuda la documentació esmentada, la Diputació de Barcelona transferirà a l’ens local la
despesa real efectuada en el període fins el límit de dotació econòmica establert al Pacte
segon.
4. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada exercici econòmic la quantitat compromesa per la
Diputació de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari,
aquesta diferència s’acumularà, en virtut de la naturalesa plurianual d’aquests ajuts, a
l’exercici immediatament següent, fins a la finalització del període de vigència de les
actuacions d’aquest Programa. Finalitzat aquest període de vigència, la Diputació de
Barcelona fixarà un període transitori per tal de procedir a la liquidació de l’aportació
econòmica compromesa.
5. Programació
Un cop realitzada la comunicació d’aquests acords, la Diputació no admetrà sol·licituds de
canvi de destinació ni en la tipologia d’ajuts, ni tampoc pel que fa a canvis en la seva
quantificació ni programació anual o plurianual, tret que el desplegament de la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials, i en concret el que fa referència al finançament dels
serveis bàsics, alteri de manera substancial la naturalesa dels acords adoptats. En tot cas,
les modificacions requeriran de l’aprovació prèvia tant per part de l’ens local beneficiari com
de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona podrà establir, per a la gestió d’aquests ajuts, les instruccions
necessàries per facilitar-ne la seva gestió.
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6. Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de
la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
7. Protecció de dades de caràcter personal
Correspon a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, com a titular de les dades de caràcter
personal dels potencials beneficiaris dels ajuts que vehicula aquest Programa, tenir-les
degudament legalitzades i vetllar per tal que els possibles tercers implicats en la prestació
dels serveis i les activitats ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de dades
de caràcter personal.
8. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i, aquesta vigència, restarà
vinculada al període de vigència del Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015, que comprèn els exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, sens perjudici de l’eficàcia
temporal que puguin tenir els actes i els instruments específics d’aplicació o desplegament
que s’estableixin.
9. Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
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 locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
10. 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 la impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de circumstàncies
sobrevingudes que alterin l’interès específic d’una de les parts en l’objecte del conveni.
- 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.
11. Marc normatiu
Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” i el Règim regulador del Catàleg de serveis 2013,
constitueixen la llei del present conveni.
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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.
La 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).
El 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.

12. 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.
13. 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. 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.
14. 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.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual d’Un milió nou-cents tretze mil
quatre-cents vuit euros amb cinquanta-dos cèntims (1.913.408,52) €, que es desglossa
de la següent manera:

Exercici 2013
Exercici 2014
Exercici 2015

IMPORT
935.634,48 €
482.415,24 €
495.358,80 €

ORGÀNIC
60100
60101
60101

FUNCIONAL
231A0
231
231

ECONÒMIC
46240
462
462

El pagament de les quantitats compromeses per la Diputació de Barcelona, per als
anys 2013, 2014 i 2015, es farà fins als límits màxims establerts al pacte segon i amb
els condicionants que es detallen al pacte tercer del conveni de referència.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni
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Cinquè.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de
gestió d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona.
Sisè.- Notificar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat els presents acords.
Gerència de Serveis d’Educació
18.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la
Diputació de Barcelona, la Fundació CETEMMSA i la Patronal Asegema, que
deixa sense efecte l’acord núm. 321/13, aprovat per la Junta de govern a la seva
sessió d’11 de juliol de 2013, i substitueix la minuta que s’hi aprovava.- 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:
Atès que pel desenvolupament de l’oferta de la formació professional és necessari
donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les
demandes socials i econòmiques del moment i de cada territori.
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a
través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, té la voluntat d’oferir,
en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Confecció
i moda, amb incorporació de mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà de
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils.
Atès que la Diputació de Barcelona és propietària del Centre de Recerca i
Transferència de Tecnologia Tèxtil, Escola de Teixits Canet de Mar, en endavant
CRTTT. El funcionament d’aquest centre de recerca està regulat pel conveni entre la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Canet de Mar i Mataró, a través del
TecnoCampus de Mataró, i amb el centre tecnològic de referència en el sector tèxtil,
Fundació CETEMMSA.
Atès que la Fundació CETEMMSA centra la seva activitat en l’àmbit de la recerca i el
desenvolupament de tractament de superfícies flexibles, com ara teixits, dins el camp
dels printed electronics. Per a la realització de projectes conjunts pel desenvolupament
experimental de productes intel·ligents i innovadors que puguin aportar noves utilitats a
un ampli ventall de sectors econòmics, estableix acords amb el món empresarial, i
col·laboracions amb altres centres de recerca i universitats.
Atès que l’associació empresarial Asegema és una organització empresarial de
caràcter comarcal que representa a les empreses tèxtils, principalment a les del
gènere de punt. Entre les seves principals finalitats, hi ha el foment de totes aquelles
activitats necessàries per a una millor formació i activitat empresarial. En aquest sentit,
l’associació empresarial Asegema vol col·laborar en la promoció de la formació
professional del sector del tèxtil per millorar la qualificació professional del personal
treballador del sector, i està interessada a participar activament i contribuir a fer
possible la realització d’aquest conveni, oferint, entre d’altres, a través de les seves
empreses associades, estades a l’empresa a tots els alumnes del cicle formatiu
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vinculat a aquest conveni, a través de formació en alternança i amb formació dual,
mitjançant contractes laborals o beques perquè puguin compaginar els seus estudis
amb una feina al llarg del cicle formatiu.
Atès que el Departament d’Ensenyament, que és titular de l’Institut Lluís Domènech i
Montaner, de Canet de Mar, considera necessària aquesta col·laboració per a la
formació global de l’alumnat d’aquest cicle formatiu
Atès que la col·laboració proposada ho és a l’empara de la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d’educació, que regula l’oferta i el sosteniment del sistema educatiu no
universitari de Catalunya, del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la
formació professional inicial, on s’encomana al Departament d’Ensenyament que
n’estableixi la regulació de l’alternança entre la formació i el treball, i de la Resolució
ENS/1204/2012, de 25 de maig, que organitza la formació en alternança en els
ensenyaments de formació professional inicial.
Atès que les instal·lacions requerides per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de
Confecció i moda són molt específiques i l’Institut Lluís Domènech i Montaner no
disposa de les adequades, es proposa l’ùs de les instal·lacions del CRTTT perquè
alumnat i professorat puguin realitzar part del contingut del cicle formatiu.
Atès que en data 11 de juliol de 2013, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la
minuta d’aquest conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, la Fundació CETEMMSA i
la patronal Asegema,
Atès que en data 25 de juliol, abans de procedir a la seva signatura, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei de Programes i
Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, es posà en contacte amb la
Gerència de Serveis d’Educació per introduir algunes modificacions en el text del
conveni, en el sentit de poder regular la participació de les diferents empreses de
l’associació empresarial Asegema que participin en el conveni, motiu pel qual s’afegí
un nou annex, adaptant-se les obligacions d’aquesta associació a aquesta modificació.
Atès que en data 3 de setembre se’ns ha comunicat el nom del nou President de la
Fundació CETEMMSA, nomenat per Junta de Patronat extraordinària de data 25 de
juliol passat.
Vist l’epígraf 3.2.f) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 2013 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú,
s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de
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Barcelona, la Fundació CETEMMSA i la patronal ASEGEMA, que deixa sense efecte
l’acord núm. 321/13, aprovat per la Junta de Govern a la seva sessió d’11 de juliol de
2013, i substitueix la minuta que s’hi aprovava, d’acord amb el text literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, LA FUNDACIÓ CETEMMSA I LA PATRONAL ASEGEMA, PER
PROMOURE, IMPULSAR I DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB
FORMACIÓ DUAL, EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CONFECCIÓ I MODA A
L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER, DE CANET DE MAR
Per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, l’Honorable senyora Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament,
nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281 Annex, de 27 de
desembre de 2012) i actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
Per la Diputació de Barcelona, l’Excel·lentíssim senyor Salvador Esteve i Figueras, com a
president d’aquesta Corporació, que actua de conformitat amb l’acord del Ple de la
Diputació de 15 de juliol de 2011, fent ús de les facultats que li són reconegudes per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i assistit per la Secretària
General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el Decret de la
Presidència de la Corporació de 2 de maig de 2012 (BOPB de 16 de maig de 2012)..
Per la Fundació CETEMMSA, el senyor Miquel Rey i Castilla, com a president del Patronat
d’aquesta entitat, en virtut de I’acord de la Junta del Patronat extraordinària de 25 de juliol
de 2013, amb CIF XXXXXXXXX, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya el 5 de març de 1999, amb núm. d’orde XXXX.
Per l’Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i comarca, en endavant
Asegema, el senyor Paulí Aluart Garriga, com a president de l’entitat, que actua de
conformitat amb l’acord de l’Assemblea General d’Asegema, de data 12 de juliol de 2011,
en virtut de poders atorgats pels Estatuts de l’entitat, registrats en el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Secció d’Eleccions i Estatuts, amb
núm. XXXXXXX.
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient
per formalitzar aquest acte i
EXPOSEN:
I.
En el desenvolupament de l’oferta de la formació professional és necessari donar a la
societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i
econòmiques del moment i de cada territori.
II. El Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de
Canet de Mar, té la voluntat d’oferir en règim d’alternança i amb formació dual el cicle
formatiu de grau mitjà de Confecció i moda, amb incorporació de mòduls professionals del
cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes tèxtils.
III. La Diputació de Barcelona és propietària del Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia Tèxtil, Escola de Teixits Canet de Mar, en endavant CRTTT. El funcionament
d’aquest centre de recerca està regulat pel conveni entre la Diputació de Barcelona, els
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Ajuntaments de Canet de Mar i Mataró, a través del TecnoCampus de Mataró, i amb el
centre tecnològic de referència en el sector tèxtil, Fundació CETEMMSA.
IV. Que la minuta de conveni que fixa els termes de la participació d’aquesta Administració
en l’assoliment dels objectius del present conveni, va ser aprovada per la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 26 de setembre de 2013.
V. La Fundació CETEMMSA centra la seva activitat en l’àmbit de la recerca i el
desenvolupament de tractament de superfícies flexibles, com ara teixits, dins el camp dels
printed electronics. Estableix acords amb el món empresarial, i col·laboracions amb altres
centres de recerca i universitats, per a la realització de projectes conjunts pel
desenvolupament experimental de productes intel·ligents i innovadors que puguin aportar
noves utilitats a un ampli ventall de sectors econòmics.
VI. L’associació empresarial Asegema és una organització empresarial de caràcter
comarcal que representa a les empreses tèxtils, principalment a les del gènere de punt. Les
seves principals finalitats són:
- la representació, gestió, defensa i foment dels interessos economicosocials i professionals
comuns dels seus membres
- l’establiment de serveis propis d’interès comú pels seus membres
- el foment de totes aquelles activitats necessàries per a una millor formació i activitat
empresarial
- l’administració i disposició dels propis recursos pressupostaris o patrimonials, i la seva
aplicació a les finalitats i activitats pròpies de l’Associació
- totes aquelles altres funcions de naturalesa similar que es considerin necessàries o
convenients per a l’acompliment de les seves finalitats i per a la defensa dels legítims
interessos dels seus membres
VII. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació concreta la regulació, l’oferta i el
sosteniment del sistema educatiu no universitari de Catalunya.
VIII. El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial
encomana al Departament d’Ensenyament que n’estableixi la regulació de l’alternança
entre la formació i el treball.
IX. Mitjançant la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, s’ha organitzat la formació en
alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
X. Atès que les instal·lacions requerides per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de
Confecció i moda són molt específiques i l’Institut Lluís Domènech i Montaner no disposa de
les adequades, les parts signants facilitaran, a través del CRTTT, l’ús de les instal·lacions
requerides perquè alumnat i professorat puguin realitzar part del contingut del cicle formatiu.
XI. L’associació empresarial Asegema vol col·laborar en la promoció de la formació
professional del sector del tèxtil per millorar la qualificació professional del personal
treballador del sector, i està interessada a participar activament i contribuir a fer possible la
realització d’aquest conveni, i oferirà, entre d’altres compromisos, a través de les seves
empreses associades, estades a l’empresa a totes les persones del grup d’alumnes del cicle
formatiu vinculat a aquest conveni, a través de formació en alternança i amb formació dual,
mitjançant contractes laborals o beques, perquè puguin compaginar els seus estudis amb
una feina al llarg del cicle formatiu.
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XII. El Departament d’Ensenyament, que és titular de l’Institut Lluís Domènech i Montaner,
de Canet de Mar, considera necessària aquesta col·laboració per a la formació global de
l’alumnat d’aquest cicle formatiu.
En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES:
Primera.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les parts per a
impartir el cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i moda, amb adaptació de mòduls
professionals del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes
tèxtils, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut Lluís Domènech i
Montaner, de Canet de Mar, per tal de formar persones en el camp professional del tèxtil i
millorar la qualificació professional del sector.
Segona.- Formació en règim d’alternança i amb formació dual
Les empreses participants, agrupades a Asegema, es comprometen a oferir, de forma
coordinada i solidària, un nombre d’estades a l’empresa suficient per a garantir que el grup
d’alumnes matriculat al cicle formatiu esmentat realitzi la formació en règim d’alternança i
amb formació dual.
L’estada a l’empresa s’ha de formalitzar mitjançant un contracte laboral o beca, d’acord amb
la normativa vigent, amb la finalitat que l’alumnat matriculat pugui compaginar els seus
estudis amb un treball durant la durada del cicle.
La formació en règim d’alternança i amb formació dual abasta tots els aspectes possibles en
la relació dual del sistema educatiu i productiu:
- l’alternança de la formació i del treball mitjançant una beca o un contracte laboral
- el reconeixement acadèmic de l’activitat realitzada per l’alumnat a l’empresa
- el reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’empresa.
Tercera.- Compromisos del Departament d’Ensenyament
El Departament d’Ensenyament es compromet a:
a) Impartir l’oferta del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i moda, amb el currículum
establert al Reial decret 955/2008, de 6 de juny (BOE núm. 152, de 24.6.2008); amb
adaptació de mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i
ennobliment de productes tèxtils, segons el currículum establert al Reial decret
1591/2011, de 4 de novembre (BOE núm. 301, de 15.12.2011); a l’Institut Lluís
Domènech i Montaner, de Canet de Mar.
b) Impartir l’oferta del cicle formatiu objecte d’aquest conveni mentre el número d’alumnes
es consolidi en un número superior a 10, a partir del segon curs d’implantació. Si a partir
del segon any d’implantació, les empreses col·laboradores no poden facilitar un nombre
suficient d’estades a l’empresa per a realitzar la formació en règim d’alternança i amb
formació dual, el Departament d’Ensenyament podrà finalitzar l’oferta del cicle formatiu
de grau mitjà de Confecció i moda a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de
Mar.
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c) Dotar l’Institut amb el professorat necessari de perfil idoni per impartir el cicle formatiu
esmentat.
d) Assignar anualment a l’Institut esmentat els imports econòmics de capítol 6, per a
l’adquisició d’equipament didàctic, i de capítol 2, per a les despeses de funcionament,
que li corresponguin per impartir aquest cicle, d’acord amb els criteris generals de
distribució establerts per a tots els centres dependents del Departament d’Ensenyament.
e) Estudiar la possibilitat d’adequar periòdicament els continguts curriculars d’aquests cicles
formatius a les necessitats canviants del sector, a proposta de la comissió de seguiment.
f) Establir, a través de l’Institut, i a proposta de la comissió de seguiment, una distribució
temporal dels mòduls del cicle formatiu, pel que fa a horaris i jornades, per possibilitar
que l’alumnat pugui compaginar la formació i l’activitat d’estada a l’empresa, d’acord amb
la normativa de formació professional en alternança i amb formació dual.
En aquest sentit, l’Institut podrà desenvolupar metodologies formatives que permetin a
l’alumnat matriculat en mòduls o unitats formatives seguir amb aprofitament aquests
aprenentatges, facilitant el seguiment individual i, si escau, utilitzant la metodologia
semipresencial.
g) Col·laborar, a través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, amb els departaments de
recursos humans de les empreses col·laboradores per aconseguir els objectius del
present conveni.
En aquest sentit, l’Institut informarà l’alumnat dels compromisos relacionats amb els
objectius del present conveni i es podrà acordar la signatura de “cartes de compromís”
per part de l’alumnat afectat pels acords del present conveni.
h) L’alumnat que finalitzi la formació d’aquest itinerari formatiu obtindrà la titulació següent:
- el títol de tècnic/a en Confecció i moda
- una certificació dels mòduls cursats i aprovats del cicle formatiu de grau mitjà de
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
- un diploma del projecte formatiu desenvolupat per les entitats participants en el present
conveni
i) Impulsar la cessió de l’ús dels espais i les instal·lacions de l’Institut per part de les parts
signatàries, en la mesura que sigui possible, i amb les previsions del Decret 102/2010,
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, per dur a terme conferències i actes
relacionats amb la professió que comportin en la seva realització una vessant didàctica.
j) Col·laborar, a través de l’Institut, amb les empreses col·laboradores per facilitar la
formació de les persones responsables de l’alumnat a l’empresa.
k) Preveure mecanismes de reconeixement a les empreses i entitats col·laboradores per la
seva gestió i el treball realitzat en el desenvolupament d’aquest conveni. La comissió de
seguiment establirà la forma més adient de reconeixement: mencions especials,
diplomes de col·laboració, actes de promoció, reconeixement oficial de donacions,
indicació expressa de la seva col·laboració en tríptics i cartells, etc.
Quarta.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
a) Cedir gratuïtament, al Departament d’Ensenyament, l’ús de les instal·lacions i
l’equipament del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil perquè
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l’alumnat i el professorat de l’Institut Lluís Domènech i Montaner pugui realitzar part del
cicle formatiu objecte d’aquest conveni. Aquesta cessió fa referència als espais,
maquinària i equipaments específics.
Els espais i instal·lacions a cedir, són els següents:
Edifici principal:
- Accés al centre de documentació. Planta baixa (biblioteca i mostrateca).
- Dues aules polivalents. Primera planta (107 i 110) de 8:00 a 14:30.
- Dues aules de disseny de patrons. Primera planta (105 i 104) de 8:00 a 14:30.
- Espai per l'equip docent. Primera planta (aula 109) de 8:00 a 14:30.
Nau Floris:
- Laboratori de confecció i patronatge de 8:00 a 14:30.
- Laboratori d'iniciació a la teixidura de 8:00 a 14:30.
- Accés puntual i controlat als altres laboratoris de 8:00 a 14:30.
Tot d’acord amb el detall i plànols que s’adjunten al conveni en l’Annex 1.
Cal tenir en compte que la necessitat d'aules polivalents podria augmentar en el cas que
s’ampliï la oferta de grups del cicle formatiu de grau mitjà o bé que ofereixin un segon cicle
formatiu de grau superior.
b) Aportar personal expert a l’Institut, per assolir els objectius del present conveni. Aquest
personal es farà càrrec de l’alumnat del cicle formatiu i dirigirà l’activitat docent al
CRTTT. El personal expert prestarà suport tècnic i d’assessorament al professorat de la
família professional vinculada a aquest conveni i s’encarregarà de la formació i
l’assessorament, a alumnat i professorat, per a la utilització dels equipaments i materials
cedits, si escau.
c) Facilitar, a través del CRTTT, elements fungibles, digitals, i altres materials necessaris i
específics per a la realització d’activitats d’ensenyament i aprenentatge.
d) Facilitar i gestionar visites tècniques d’alumnat i professorat a les dependències i
instal·lacions del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil.
e) Gestió d’una borsa de treball per facilitar la inserció laboral de l’alumnat i també per
facilitar la promoció laboral d’antics alumnes, amb la col·laboració de l’Institut i
d’Asegema.
Cinquena.- Compromisos de la Fundació CETEMMSA
a) Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament per impulsar la transferència tecnològica
i de coneixement amb l’Institut vinculat al present conveni, per desenvolupar treballs
tècnics i elaborar projectes innovadors, amb la possibilitat de ser utilitzats posteriorment
pel món empresarial del sector tèxtil.
La comissió de seguiment d’aquest conveni podrà organitzar jornades tècniques,
concursos o premis per tal d’incentivar la participació. Les bases reguladores les ha
d’establir la mateixa comissió de seguiment.
b) Col·laborar, d’acord amb les seves possibilitats, en la formació tècnica del professorat,
proporcionant-ne accés gratuït als cursos de formació, actualització tecnològica i material
didàctic. Aquesta formació serà reconeguda pel Departament d’Ensenyament dins el seu
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pla de formació permanent, sempre que s’avisi amb antelació a la realització del curs o la
formació. A tal efecte, la Fundació CETEMMSA comunicarà a l’Institut la formació que
pugui oferir al professorat.
c) Facilitar, d’acord amb les seves possibilitats, estades de professorat de formació
professional inicial, d’acord amb el procediment legalment establert i segons el projecte
consensuat entre les parts.
Mentre duri l’estada formativa del professorat, aquest no tindrà cap vinculació ni qualsevol
tipus de relació laboral amb l’entitat d’acollida, ni podrà ocupar un lloc de treball dins del seu
quadre de personal.
La Generalitat de Catalunya té contractada una assegurança per als Departaments, per a
les persones que el representen i pel seu personal empleat i dependent (entre d’altres, el
professorat dels centres educatius públics) per a la cobertura de l’exercici de les seves
funcions o de la seva activitat professional per compte d’aquells. Aquesta assegurança
garanteix, en el seu cas, les conseqüències econòmiques derivades de la possible
responsabilitat patrimonial i civil que legalment els hi pugui correspondre.
El professorat i els centres educatius es comprometen a mantenir la confidencialitat de tota
la informació tècnica o comercial reservades que es pugui haver rebut ocasionalment al llarg
de la seva estada formativa. En aquest sentit, el professorat que hi participi signarà un
compromís de confidencialitat, que serà lliurat a l’empresa, sobre allò que s’estableix a la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Sisena.- Compromisos de les empreses col·laboradores
Asegema es compromet a:
a) Promoure entre les seves empreses associades l’oferiment del nombre d’estades que
determini la comissió de seguiment en cada curs, per garantir que l’alumnat matriculat a
l’esmentat cicle formatiu realitzi la formació en règim d’alternança i amb formació dual
mitjançant contracte laboral o beca. Aquesta oferta es farà de forma coordinada i
solidària entre les empreses participants.
Cadascuna de les empreses associades a Asegema, que ofereixi estades a l’empresa,
haurà de donar el seu consentiment i palesar el seu compromís amb l’assoliment dels
objectius del present projecte formatiu, a través de la signatura del document d’adhesió a les
clàusules d’aquest document, recollit a l’Annex 2. Aquests documents d’adhesió formaran
part del present conveni.
b) Col·laborar amb el centre educatiu en la preparació i recollida del document d’adhesió a
les clàusules del conveni que organitza el projecte formatiu, signat per les seves
empreses associades.
c) Informar a les empreses associades de la necessitat de disposar d’una avaluació de
riscos específics del lloc o llocs d’estada a l’empresa que hagi d’ocupar l’alumnat,
d’acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona
contractada o becada és menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en compte
aquesta circumstància.
d) Informar a les empreses associades del compromís de realitzar una contraprestació
econòmica, en el cas de l’alumnat becat, per un valor no inferior al 100% de l’import
vigent, en cada moment, de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), per
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un nombre d’hores de pràctiques formatives igual al de la jornada completa en l’activitat.
Si el nombre d’hores de pràctiques formatives és inferior, l’import de la contraprestació
econòmica es reduirà proporcionalment. Com a import de referència s’indica que
l’IPREM de l’any 2013 és de 532,51 € mensuals.
L’import final de la contraprestació econòmica que s’ha d’aplicar, s’acordarà i fixarà a
través de la comissió de seguiment.
Les beques a l’alumnat per dur a terme la formació en alternança hauran de tenir una
durada mínima de 2 mesos i màxima de 10 mesos, dins d’un curs acadèmic. En el cas
que l’alumnat becat al finalitzar els 10 mesos no tingui reconeguts tots els aprenentatges
previstos, la beca podrà ser prorrogada un cop més, amb l’acord previ dels representants
de l’empresa i del centre educatiu.
e) Informar a les empreses associades del compromís d’incloure l’alumnat que formalitzi la
beca de formació en el règim general de la Seguretat Social, com a assimilat a personal
treballador per compte aliè, d’acord amb el que es preveu al Reial Decret 1493/2011, de
24 d’octubre (BOE núm. 259, de 27.10.2011).
f) Informar a les empreses associades del compromís de col·laborar amb el professorat del
centre educatiu en el seguiment de l’alumnat a l’estada a l’empresa i en l’avaluació dels
aprenentatges assolits.
g) Informar a les empreses associades del compromís facilitar a les persones responsables
de l’alumnat en l’empresa, la formació necessària per poder garantir un correcte
seguiment.
h) Informar a les empreses associades del compromís de mantenir, durant el temps acordat
per la comissió de seguiment en l’organització anual de l’alternança, la distribució
establerta de la formació a l’Institut i a l’empresa per possibilitar la seva alternança, llevat
d’extinció:
- per força major, mitjançant la comunicació immediata al centre educatiu
- per concurrència d’altres causes justificades, comunicades amb el termini de preavís
establert per la comissió de seguiment
- per incompliment, per part de l’alumnat, del compromís d’aprofitament acadèmic o de
l’observació d’un comportament no adequat en l’empresa, amb la comunicació prèvia
als responsables del centre educatiu
En cas que per raons organitzatives alguna de les empreses hagi de modificar, després
d’acordar l’organització anual de l’alternança, la distribució establerta de l’horari o de la
jornada d’activitat en l’empresa, ho comunicarà al centre educatiu a fi d’analitzar
conjuntament la viabilitat i, si escau, acordar una nova distribució temporal del treball i de
la formació.
i) Informar a les empreses associades del compromís de facilitar la utilització de les seves
instal·lacions, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de la comissió de
seguiment, per impartir part del cicle formatiu, per part de l’alumnat i el professorat de
l’Institut. Aquesta cessió fa referència als espais, maquinària i equipaments específics.
D’altra banda, l’empresa col·laboradora, en la mesura de les seves possibilitats, posarà a
disposició la matèria primera i altres materials fungibles per a la realització de les
sessions docents tant a les instal·lacions cedides com al propi centre educatiu, i
gestionarà les donacions o cessions de material al centre educatiu, procedents de la
pròpia empresa, d’empreses clients o empreses associades, a través de la comissió de
seguiment del present conveni.
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j) Informar a les empreses associades del compromís de facilitar, en la mesura de les
seves possibilitats, personal expert a l’Institut com a suport tècnic i d’assessorament del
professorat. Així mateix, facilitar i gestionar visites tècniques de l’alumnat i del
professorat a les seves dependències i instal·lacions.
k) Informar a les empreses associades del compromís de facilitar per sí mateixa, o a través
de les empreses del sector, places de pràctiques per tal que l’alumnat pugui realitzar el
mòdul de Formació en centres de treball (FCT) dels cicles formatius, amb la finalitat
d’afavorir-ne la inserció laboral.
L’alumnat matriculat en centres dependents del Departament d’Ensenyament disposa
d’una pòlissa d’assegurança d’accidents personal per tal de cobrir les contingències que
no es troben protegides per l’assegurança escolar, sempre que se suscitin com a
conseqüència de les pràctiques formatives.
Es podrà impartir una formació voluntària d’orientació pedagògica per a totes aquelles
persones de les empreses d’Asegema que exerceixin la funció de tutores d’alumnat en
FCT. El Departament d’Ensenyament establirà un sistema de reconeixement per a
aquesta formació.
L’alumnat, abans d’iniciar el període de pràctiques, rebrà una formació sobre aquells
coneixements, procediments i actituds bàsics que es considerin necessaris per facilitar
la seva experiència en el món del treball i que inclourà les normes més importants sobre
prevenció de riscos laborals i protecció de dades de caràcter personal o confidencial.
l) Informar a les empreses associades del compromís de col·laborar, d’acord amb les
seves possibilitats, en la formació tècnica del professorat, proporcionant-ne accés gratuït
als cursos de formació, actualització tecnològica i material didàctic. Aquesta formació
serà reconeguda pel Departament d’Ensenyament dins el seu pla de formació
permanent, sempre que s’avisi amb antelació a la realització del curs o la formació. A tal
efecte, l’empresa comunicarà a l’Institut la formació que pot oferir al professorat.
Setena.- Informació i promoció de la formació professional
Totes les parts signants es comprometen a cercar noves empreses interessades a participar
en aquest projecte formatiu de formació en regim d’alternança i amb formació dual.
Les parts col·laboraran en la informació i la promoció dels ensenyaments de la família
professional de Tèxtil, confecció i pell, i del règim de formació en alternança i amb formació
dual, entre la població i les empreses del territori, a través dels mitjans de comunicació
d’àmbit general i empresarial, i de jornades i activitats d’informació als centres educatius.
Les parts col·laboraran amb el Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut, en
l’organització d’activitats educatives programades per a l’alumnat de secundària del propi
centre, o dels centres de l’entorn, com ara visites tècniques a les seves dependències i
instal·lacions, o xerrades relacionades amb les activitats empresarials, que permetin
complementar i enriquir la formació i l’orientació professional de l’alumnat.
Vuitena.- Actuacions de l’Institut Lluís Domènech i Montaner
L’Institut realitzarà les següents actuacions:
a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en col·laboració amb
les persones representants de les empreses participants i respectar la distribució del
temps de formació i d’estada a l’empresa al llarg de la durada del cicle formatiu,
establerta al document de compromís.
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b) Preparar i recollir el document d’adhesió a les clàusules del conveni que organitza el
projecte formatiu, signat per les empreses associades a la Patronal.
c) Informar les persones, amb anterioritat a l’admissió en l’ensenyament, sobre:
- la finalitat de la formació en alternança
- la distribució temporal dels ensenyaments i els criteris d’avaluació de la formació dual
- la tipologia d’empreses on hauran de dur a terme l’estada a l’empresa
d) Recollir en un document signat per l’alumnat participant en la formació en alternança, la
seva conformitat respecte les característiques d’aquest model formatiu, i concretament la
constatació de:
- estar assabentat de la finalitat de la formació en alternança
- estar assabentat de la distribució temporal dels ensenyaments i dels criteris d’avaluació
- autoritzar el centre educatiu a facilitar les dades personals imprescindibles per tal que
les empreses vinculades a la formació en alternança, puguin diligenciar la beca o el
contracte laboral
- estar predisposat a acceptar la beca o el contracte en les condicions previstes per les
empreses vinculades a la formació en alternança d’aquest conveni
- estar assabentat que, en funció del seu rendiment acadèmic i la seva actitud, el centre
educatiu pot condicionar la seva incorporació a l’empresa bé, posposant-la o bé no
proposant-la
- autoritzar l’intercanvi d’informació entre les persones responsables del centre educatiu i
de l’empresa pel que fa a la progressió en l’assoliment de la qualificació professional
- estar assabentat que, per a l’avaluació i la qualificació acadèmica dels seus estudis, es
valoraran les activitats realitzades en l’empresa
- comprometre’s a aprofitar les activitats formatives desenvolupades a l’empresa i a
observar un comportament adequat
- estar assabentat que l’empresa pot decidir interrompre o donar per acabada la beca o
el contracte en cas d’incompliment dels compromisos esmentats, amb la comunicació
prèvia als responsables del centre educatiu
e) Establir conjuntament amb l’empresa d’acollida el mètode de seguiment de l’alumnat al
llarg de l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procés
d’aprenentatge per tal d’afavorir el rendiment acadèmic.
f) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per a l’avaluació dels aprenentatges
assolits en l’estada a l’empresa. El professorat amb atribució docent de cada mòdul
determinarà la qualificació acadèmica dels aprenentatges que han estat objecte de
formació dual.
g) Possibilitar, en cas de finalització anticipada de la beca o del contracte, que l’alumnat
pugui cursar la formació iniciada, pels mitjans que el centre estableixi, inclosa la
metodologia semipresencial.
Novena.- Organització anual de l’alternança
Abans de l’inici de les actuacions de cada curs, la comissió de seguiment del present
conveni, prepararà un document on es recolliran les característiques de la modalitat
d’alternança amb formació dual i els compromisos de cadascuna de les parts, segons la
normativa vigent i les orientacions de la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial. El document ha de referenciar:

105

- la planificació dels continguts del cicle formatiu al llarg del curs escolar
- els llocs de treball on desenvoluparà l’activitat l’alumnat, l’avaluació de riscos específics
d’aquests llocs i les possibilitats de rotació entre diverses àrees de treball, si escau
- els mitjans per l’accés de l’alumnat a l’empresa on farà la formació dual
- la compensació econòmica a l’alumnat
- els mecanismes de seguiment de cada alumne/a i del grup, i la identificació de les
persones responsables per a la coordinació, el seguiment i l’intercanvi d’informació
- l’avaluació de la formació dual: qualificació de resultats i procediments de recuperació
- el reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’empresa, si escau
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
posarà a disposició de la comissió de seguiment d’aquest conveni models, exemples i
documentació complementària per a facilitar l’organització anual.
Desena.- Plans d’activitats a l’empresa per l’alternança amb formació dual
Les empreses, amb la col·laboració del centre educatiu, han de definir, prèviament al seu
inici i per a cadascun/a dels/de les alumnes que segueixen ensenyaments en alternança, el
pla d’activitats; la distribució dels aprenentatges entre el centre educatiu i l’empresa per a
cada unitat formativa; i els criteris i els procediments d’avaluació de l’alumnat.
Els plans d’activitats es formalitzaran en un document, que signarà la direcció del centre
educatiu, l’alumne/a i l’empresa, que concretarà les tasques que està previst realitzar. El pla
haurà de ser coherent amb els continguts curriculars del cicle formatiu. El centre haurà de
vetllar perquè el desenvolupament de les unitats formatives o mòduls impartits en l’àmbit
escolar es realitzi de forma coordinada i estigui relacionada amb les activitats contingudes
en el pla d’estada a l’empresa.
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
posarà a disposició de la comissió de seguiment del present conveni models d’acord per a
l’activitat formativa en alternança en els casos que la seva realització es desplegui amb una
beca de formació, o bé, amb un contracte laboral.
En cas de contracte per a la formació i l’aprenentatge, el centre educatiu facilitarà a
l’empresa les dades necessàries per complimentar els annexos corresponents a aquest
contracte laboral.
Onzena.- Reconeixement acadèmic de l’experiència professional del personal
treballador d’Asegema i de la Fundació CETEMMSA
El Departament d’Ensenyament podrà obrir, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner,
actuacions de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència
laboral per part del personal treballador de les empreses i entitats col·laboradores. El
reconeixement es farà per unitats formatives o mòduls professionals dels títols que imparteix
l’Institut, per tal de facilitar la capitalització progressiva en la formació. Les despeses del
procés de reconeixement correran a càrrec de l’empresa vinculada al procés.
Així mateix, el Departament d’Ensenyament, mitjançant l’Institut, donarà suport a Asegema i
a la Fundació CETEMMSA, i informarà i assessorarà el personal treballador amb
experiència laboral, per orientar-lo cap a la realització de processos de reconeixement
acadèmic de la seva experiència professional.
A aquest efecte, les parts signants poden formalitzar les addendes corresponents a aquest
conveni, que especifiquin les característiques i condicions de reconeixement acadèmic
d’aquesta experiència.
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Dotzena.- Reconeixement acadèmic de la formació organitzada per Asegema i per la
Fundació CETEMMSA
El Departament d’Ensenyament podrà obrir, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner,
actuacions de reconeixement acadèmic de la formació professional contínua rebuda per part
del personal treballador d’Asegema i de la Fundació CETEMMSA. El reconeixement es farà
per unitats formatives o mòduls dels títols de la formació professional del sistema educatiu.
Les despeses del procés de reconeixement correran a càrrec de l’empresa vinculada al
procés.
Així mateix, el Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut, donarà suport a Asegema
i a la Fundació CETEMMSA i informarà el personal treballador amb formació, per tal
d’orientar-lo cap a la realització de processos de reconeixement acadèmic de la seva
formació.
A aquest efecte, les parts signants poden formalitzar les addendes corresponents a aquest
conveni on s’especifiquin les característiques i condicions del reconeixement acadèmic de la
formació esmentada.
Tretzena.- Oferta de formació professional per a col·lectius singulars proposats per
Asegema i per la Fundació CETEMMSA
El Departament d’Ensenyament promourà en l’Institut Lluís Domènech i Montaner, la
implantació de la mesura flexibilitzadora, en l’oferta de formació professional inicial,
d’incorporació de col·lectius de personal treballador proposat per l’empresa vinculada al
procés, per cursar estudis de formació professional inicial, només per a determinats mòduls i
unitats formatives dels cicles formatius.
La implantació de l’oferta de formació professional inicial a col·lectius singulars s’ajustarà al
procediment previst als articles 44, 45 i 55 del Decret 284/2011, d’1 de març.
Les unitats formatives podran ser realitzades, indistintament, tant a les instal·lacions de
l’empresa vinculada al procés com de l’Institut. La formació adquirida i superada serà
reconeguda i certificada directament pel centre educatiu.
A aquest efecte, les parts signants poden formalitzar les addendes corresponents a aquest
conveni, que especifiquin les característiques i les condicions per impartir aquesta formació.
Catorzena.- Accés del personal treballador d’Asegema i de la Fundació CETEMMSA
als cicles formatius
El Departament d’Ensenyament facilitarà l’accés als cicles formatius del personal treballador
de les empreses associades a Asegema, mitjançant la matriculació sencera, per mòduls o
unitats formatives soltes, a fi de permetre l’obtenció de la titulació o certificació
corresponent.
Asegema i la Fundació CETEMMSA proposaran al Departament d’Ensenyament la
possibilitat que el seu personal treballador pugui accedir sense requisits acadèmics als
mòduls directament associats als cicles formatius que conformen l’oferta formativa afectada
pel present conveni.
El personal treballador que es vulgui acollir a aquestes possibilitats i no reuneixi els requisits
acadèmics, necessita una autorització individual de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per poder matricular-s’hi o inscriure-
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s’hi, d'acord amb la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol (DOGC núm. 5422, de
16.7.2009). La documentació necessària per obtenir aquesta autorització serà tramitada a
través de la Secretaria del centre educatiu afectat per aquest conveni.
Les persones treballadores podran completar els mòduls o unitats formatives restants, bé
matriculant-se en el cicle formatiu, o bé mitjançant la seva presentació a la convocatòria de
proves per a l’obtenció del títol que el Departament d’Ensenyament convoca regularment.
Quinzena.- Proves d’accés als cicles formatius
El Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, pot
orientar a Asegema i la Fundació CETEMMSA en l’organització i el desenvolupament de la
formació bàsica necessària perquè el personal treballador que no disposi dels requisits
acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà i/o superior pugui preparar-se i
presentar-se a les proves d’accés que, periòdicament, convoca el Departament
d’Ensenyament.
Així mateix, es pot orientar el personal treballador d’Asegema i de la Fundació CETEMMSA
perquè es prepari per a les proves d’accés als cicles formatius, mitjançant activitats
d’informació i assessorament realitzades per l’Institut Lluís Domènech i Montaner.
Setzena.- Adhesió al conveni de noves empreses i incorporació de nous cicles
formatius i centres educatius
Les parts signatàries poden acceptar l’adhesió a aquest conveni d’altres empreses
vinculades al mateix àmbit sectorial.
La persona representant de la nova empresa adreçarà a la presidència de la comissió de
seguiment una proposta d’adhesió al conveni.
Les parts signatàries d’aquest conveni, acceptaran o declinaran conjuntament i per escrit la
proposta d’adhesió.
L’escrit d’acceptació passarà a formar part del conveni.
Per tal d’ampliar les actuacions del present conveni, les parts signants, de mutu acord,
podran incorporar nous cicles formatius i nous Instituts als continguts d’aquest conveni,
mitjançant la formalització de les corresponents addendes al present document.
Dissetena.- Protecció de dades
Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tractament
de les dades personals de què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest conveni.
De la mateixa manera, es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades, o els
arxius que les contenen, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat d’acord amb la
Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el
Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
Divuitena.- Comissió de seguiment
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en el present conveni es constituirà
una comissió, integrada pel/per la director/a, o persona en qui delegui, de l’Institut Lluís
Domènech i Montaner que en serà el/la president/a; per un/a professor/a amb atribució
docent a la família professional vinculada al present conveni, nomenat/da per la direcció del
centre; pel/per la coordinador/a territorial d’ensenyaments professionals dels Serveis
Territorials d’Ensenyament a Maresme-Vallès oriental; per una persona representant de la
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Diputació de Barcelona; per una persona representant de la Fundació CETEMMSA; i per
una persona representant d’Asegema.
Aquesta comissió actuarà, segons el règim de funcionament que la mateixa comissió ha
d’establir, amb vista a donar compliment al conveni, resoldre, si escau, les qüestions sobre
la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu desenvolupament.
S’han d’exposar, davant la comissió, les activitats d'ensenyament realitzades, perquè en
tinguin coneixement els membres de la comissió i puguin fer, si escau, propostes de millora.
La comissió es reunirà almenys un cop cada curs per tal de coordinar les actuacions
necessàries i fer-ne el seguiment. Ha d’aixecar acta dels acords d’organització de la
formació en alternança i altres de rellevants que siguin adoptats en cadascuna de les
reunions, i enviar-les a les institucions participants d’aquest conveni.
La comissió elaborarà un informe anual de valoració global del conveni, amb preferència
tres mesos abans de la data prevista de finalització de les actuacions objecte del conveni.
Aquest informe s’ha de presentar a les parts que el signen perquè puguin avaluar els
resultats i s’ha de fer arribar a la Coordinació Territorial corresponent que n’ha de gestionar
les dades i incorporar-les al formulari o programari informàtic de la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
Dinovena.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura, i serà vigent fins a la
finalització del curs 2016-2017, sempre que no hi hagi denúncia expressa d’alguna de les
parts, comunicada amb una antelació mínima de dos mesos. En aquest cas el conveni
quedarà vigent fins a la fi de la promoció d’alumnes que en aquells moments estigui
realitzant la formació.
No obstant això, es pot continuar amb aquesta col·laboració en cursos posteriors, mitjançant
la signatura de nous convenis.
Vintena.- Causes d’extinció
Aquest conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

per mutu acord de les parts, manifestat de forma expressa
per l’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni
per denúncia d’alguna de les parts, comunicada per escrit abans del 31 de març
per manca d’alumnat matriculat
per manca d’oferta d’estades a l’empresa per seguir amb el règim de formació en
alternança i amb formació dual, per part de les empreses col·laboradores per qualsevol
altra causa de les generals establertes en la legislació vigent

Vint-i-unena.- Naturalesa i jurisdicció
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui
sorgir en el desenvolupament d’aquest document, o sobre l’incompliment de les obligacions
que se’n derivin, preferentment en el sí de la comissió de seguiment, d’acord amb el principi
de lleialtat institucional.
En cas que no es pugui arribar a un acord, la resolució dels conflictes serà competència dels
tribunals de l’ordre contenciós administratiu.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en
quatre exemplars, als llocs i en les dates indicats.”
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ANNEX 1
EDIFICI PRINCIPAL
- Accés al centre de documentació. Planta baixa (biblioteca i mostrateca).
- Dues aules polivalents. Primera planta (107 i 110) de 8:00 a 14:30.
- Dues aules de disseny de patrons. Primera planta (105 i 104) de 8:00 a 14:30.
- Espai per l'equip docent. Primera planta (aula 109) de 8:00 a 14:30.

Centre de
documentació

AULA 107
AULA 105

AULA
110

AULA
109

110

AULA 104

NAU FLORIS
- Laboratori de confecció i patronatge de 8:00 a 14:30.
- Laboratori d'iniciació a la teixidura de 8:00 a 14:30.
- Accés puntual i controlat als altres laboratoris de 8:00 a 14:30.
Cal tenir en compte que la necessitat d'aules polivalents podria augmentar en el cas que
s’ampliï la oferta de grups del cicle formatiu de grau mitjà o bé que ofereixin un segon cicle
formatiu de grau superior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Laboratori d’assajos físics.
2 Laboratori d’assajos químics.
3 Secció de filatura.
4 laboratori d’iniciació a la texidura.
5 laboratori de confecció i patronatge.
6 laboratori de circulars de gran diàmetre.
7 laboratori d’ordit, preparació de fils i teixits estrets.
8 laboratori de telers rectilinis, tricotoses i de circulars de petit diàmetre
9 Laboratori de brodats i de mecanització
ANNEX 2
DOCUMENT D’ADHESIÓ A LES CLÀUSULES DEL CONVENI QUE ORGANITZA EL
PROJECTE FORMATIU
1.- MODEL EMPRESES
El Sr./la Sra. ___________, com a (director, administrador, gerent,...), de l’empresa ______,
amb NIF _________, en virtut del nomenament ________, de data _______, fet públic
davant del notari _______, en data ________.
DECLARO
Que l’empresa que represento és membre de ple dret d’Asegema
Que lliuro còpia de la documentació que acredita la meva legitimació per a signar aquets
document d’adhesió a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial
Que conec els compromisos que comporta la participació en el projecte per a impartir el
cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i moda, amb adaptació de mòduls professionals
del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, en règim de
formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet
de Mar, a l’empara del conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament,
Asegema, Diputació de Barcelona i CETEMMSA.
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Que, en representació de l’empresa _______, m’adhereixo a les clàusules del conveni que
organitza el projecte formatiu, signat entre el Departament d’Ensenyament, Asegema,
Diputació de Barcelona i CETEMMSA, i accepto complir amb totes les obligacions que
comporti l’esmentat projecte de formació en alternança i amb formació dual, amb ajust a la
normativa vigent
2.- MODEL AUTÒNOMS
El Sr./la Sra. ___________, amb NIF _________, i donat d’alta en el règim d’autònoms de la
Seguretat Social amb núm. ________
DECLARO
Que sóc membre d’Asegema i compleixo els requisits establerts als seus estatuts per a serne membre de ple dret a la data de signatura del present document
Que lliuro còpia de la documentació que acredita la meva legitimació per a signar aquets
document d’adhesió a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial
Que conec els compromisos que comporta la participació en el projecte per a impartir el
cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i moda, amb adaptació de mòduls professionals
del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, en règim de
formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet
de Mar, a l’empara del conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament,
Asegema, Diputació de Barcelona i CETEMMSA.
Que m’adhereixo a les clàusules del conveni que organitza el projecte formatiu, signat entre
el Departament d’Ensenyament, Asegema, Diputació de Barcelona i CETEMMSA i accepto
complir amb totes les obligacions que comporti l’esmentat projecte de formació en
alternança i amb formació dual, amb ajust a la normativa vigent

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a la Fundació CETEMMSA i a l’Associació d’Empresaris de Gèneres de
Punt de Mataró i comarca (Asegema).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
19.- Dictamen que proposa aprovar el “Pla de Seguretat Viària – Any 2013”.- 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, segons l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL), entre les competències pròpies de la Diputació es troba “la
coordinació dels serveis municipals entre si per la garantia de la prestació integral i
adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal”,
així com “l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió”.
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Atès que, d’acord amb l’article 26. 2 LBRL, l’assistència als municipis, prevista a
l’article 36 LBRL, s’adreçarà preferentment a l’establiment i l’adequada prestació dels
serveis públics mínims.
Atès que són serveis mínims i obligatoris que han de prestar els municipis els que
determina l’article 26 LBRL, entre els quals, s’ha de destacar, pel que respecta a
l’objecte del present Dictamen, l’accés als nuclis de població i la pavimentació de les
vies públiques.
Atès que en base a aquestes consideracions legals el Ple de la Diputació de
Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, va aprovar un
acord pel qual es determinen els serveis essencials i prioritaris de la Diputació de
Barcelona, dels seus organismes públics: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i de
l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local. En virtut del referit acord plenari, i
en base a la definició legal del seu caràcter de serveis mínims obligatoris municipals,
es van declarar com a serveis públics essencials de caràcter propi de la Diputació de
Barcelona en el seu àmbit, entre d’altres, els serveis propis de la conservació de les
vies i carreteres.
Atès que les competències pròpies de la Diputació en matèria viària s’exerceixen
sobre una xarxa de carreteres, la qual es troba constituïda per una sèrie de vies locals,
de les quals la Diputació de Barcelona n’és titular, d’acord amb la normativa
autonòmica actualment en vigor, en virtut de l’article 6. 2 del Decret Legislatiu 2/2009,
de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el qual determina
en aquest punt que “s’atribueix a les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Girona, o als ens supramunicipals que els substitueixin d’acord amb el que estableix
l’Estatut d’autonomia, la titularitat de les carreteres de la xarxa local en llurs àmbits
territorials respectius”.
Atès que la Disposició addicional Primera (“Atribució de competències a les
administracions titulars de carreteres”) del referit Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost, determina que “les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració
de la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans
competents d’aquestes, ...”, i per consegüent, corresponen també a la Diputació de
Barcelona.
Atès que la gestió de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona
resta encomanada a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Corporació.
Atès que, entre les competències vinculades a la titularitat de la seva xarxa local de
carreteres que, segons el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, exerceix la
Diputació com a competències pròpies, es troben les associades a la planificació (Títol
Segon Capítol 1), així com a la seguretat viària (article 10) de les carreteres de la seva
titularitat. Específicament, l’article 10 d’aquest precepte legal estableix sobre aquest
última concepte:
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“Article 10. Seguretat viària
10.1 El projecte de qualsevol nova infraestructura viària ha d’observar tots els requisits
necessaris en matèria de seguretat.
10.2 El manteniment de la xarxa viària objecte d’aquesta Llei ha de donar sempre
prioritat a totes les obres i actuacions que incideixin en la millora de la seguretat viària.
10.3 El Govern de la Generalitat ha d’elaborar i aprovar anualment un pla de millora
dels trams amb un major índex d’accidentabilitat, i l’ha de comunicar al Parlament.”
Atès que, dins de l’àmbit de la seguretat viària, l’Estratègia de Seguretat Viària 20112020, pretén ser un marc d’actuació i instrument que impulsi, faciliti i coordini les
iniciatives de seguretat viària dels agents polítics, econòmics i socials a nivell estatal,
la consecució d’objectius comuns i l’aconseguiment de nous reptes. El 25 de febrer de
2011, el Consell de Ministres va acordar aprovar les línies bàsiques de la política de
seguretat viària 2011-2020, després de l’aprovació, pel Consell Superior de Seguretat
Viària en la seva sessió plenària de 23 de novembre de 2010, de l’Estratègia de
Seguretat Viària 2011-2020, actualment vigent.
Seguint les directives europees i del Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya
dins de l’àmbit de la seva competència va redactar per la seva part el Pla de Seguretat
Viària 2011-2013 amb l’objectiu de la reducció de la sinistralitat, així com el Pla Local
de Seguretat Viària com a instrument de planificació i gestió viària específic en l’àmbit
local.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens titular de la seva pròpia xarxa local de
carreteres del seu territori, assumeix la responsabilitat d’evitar els accidents on la
causa desencadenant sigui la infraestructura viària en consonància amb els objectius
definits per les administracions de nivell superior, havent de contemplar la seguretat
viària tant en els projectes de nova infraestructura com en la conservació i el
manteniment de les seves carreteres i ha de redactar un Pla anual per tal de tractar els
trams amb un major índex d’accidentabilitat.
Atès que la potestat de planificació és una de les potestats administratives que ostenta
la Diputació de Barcelona com a ens local territorial, d’acord amb l’article 8. 1. c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en virtut de la qual pot aprovar instruments de
planificació en les matèries de la seva competència.
Atès que en exercici d’aquesta potestat de planificació sobre les carreteres de la xarxa
viària de la seva titularitat la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, encarregada de la seva gestió, ha
elaborat el “Pla de Seguretat Viària 2013” corresponent a la present anualitat.
Atès que l’esmentat Pla de Seguretat Viària es composa a la vegada dels dos
següents documents de planificació que elabora la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, per tal de satisfer el requeriment
legal derivat de l’article 10. 3, abans referit, del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
d’aprovar un pla amb caràcter anual, i que constitueixen globalment un Pla de
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Seguretat Viària de la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona:
-

Document núm. 1.- “Pla de Seguretat Viària 2013. Actuacions de conservació
de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona”, redactat per
l’Oficina Tècnica de Planificació i actuació en Infraestructures d’aquesta
Gerència de Serveis.

-

Document núm. 2.- “Pla de Seguretat Viària 2013. Trams amb major índex
d’accidentalitat”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local de la mateixa Gerència de Serveis.

El “Pla de Seguretat Viària 2013. Actuacions de conservació de la xarxa local de
carreteres de la Diputació de Barcelona” pretén donar compliment a l’exigència que li
imposa l’article 10. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel repetit Decret
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que fa a les actuacions de manteniment o
conservació de la seva xarxa existent, en el sentit de que siguin els criteris de
seguretat viària els que regeixin la priorització d’aquest tipus d’actuacions.
El “Pla de Seguretat Viària 2013. Trams amb major índex d’accidentalitat” és aquell
document al qual fa referència l’article 10. 3 de l’esmentat Decret Legislatiu 2/2009, de
25 d’agost, que redacta la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de
la Diputació de Barcelona, facilitant els resultats de la seva aplicació en el Pla Català
de Seguretat Viària de la Generalitat de Catalunya, el qual integra actuacions més
generals en matèria d’infraestructures, vehicles, trànsit, i fins i tot, educació i sanitat
viària.
Atès que l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla de Seguretat Viària 2013 està constituït per
tota la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.
Atès que el Consell de Govern és l’òrgan de l’administració de la Generalitat té la
competència específica, a nivell autonòmic, per aprovar el Pla de seguretat viària de
les carreteres de titularitat de la Generalitat, i és per aquest motiu, que per part
d’aquesta Gerència de Serveis, com administració responsable de l’elaboració dels
plans zonals de què es parla a l’article 6. 3 del repetit Text refós de la Llei de
carreteres, aprovat per Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, es considera
procedent sotmetre la present proposta a l’aprovació de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, com a òrgan competent per analogia, seguint la referència a
l’òrgan de govern autonòmic que conté l’art. 10. 3 del Text refós de la Llei de
carreteres, en interpretació de la seva Disposició addicional Primera (“Atribució de
competències a les administracions titulars de carreteres”) del referit precepte legal,
per allò que respecta a les carreteres de titularitat de la Diputació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar el “Pla de Seguretat Viària”, corresponent a l’anualitat 2013, elaborat
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, d’aplicació a la xarxa
local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.
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Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Carreteres del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com al Servei Català de
Trànsit, als efectes procedents de conformitat amb la normativa vigent en matèria de
seguretat viària.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincial de Barcelona per
donar la deguda publicitat a l’aprovació de l’instrument que s’aprova en virtut del
present Dictamen.
20.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, als efectes de l’execució de les obres del
“Projecte constructiu per a la implantació d’una rotonda al p.k. 1,720 de la
carretera BV-6001. T.M. Malgrat de Mar.”.- 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 és l’entitat titular de la carretera BV-6001, en el
terme municipal de Malgrat de Mar, la qual és gestionada per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Atès que als efectes de dur a terme una remodelació de la cruïlla existent al p.k. 1,720
de la carretera BV-6001, i a petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, ha redactat el
“Projecte constructiu per a la implantació d’una rotonda al p.k. 1,720 de la carretera
BV-6001. T.m. Malgrat de Mar”, amb un pressupost d’execució per contracta de
235.354,15 €, IVA inclòs.
Atès que amb la finalitat de l’execució d’aquestes obres, que ha de realitzar la
Diputació de Barcelona, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en el qual
es defineixen les obligacions per ambdues parts en ordre a l’execució de les obres del
projecte constructiu abans esmentat, amb cofinançament per ambdues parts, i a la
definició de la responsabilitat de cadascuna de les parts del conveni pel que fa a la
conservació i manteniment dins de l’àmbit de les obres realitzades, amb posterioritat a
que s’hagi dut a terme la seva execució.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 235.354,15 €, IVA
inclòs, amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)
%

235.354,15 €, IVA
inclòs
100%

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Malgrat de Mar

141.212,49 €

94.141,66 €

60%

40 %

Atès que l’Ajuntament ha presentat el certificat acreditatiu de la disponibilitat
pressupostària de l’import de la seva aportació al finançament de l’actuació prevista en
el conveni.
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Atès que procedeix retenir el crèdit per import total de 235.354,15 €, dels quals
141.212,49 € corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, i 94.141,66 €
corresponen a l’aportació municipal a l’execució de les actuacions previstes en el
conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent
Pressupost.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a
subscriure.
Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 14 de febrer
de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013, pel que respecta a la competència que té la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per a l’aprovació de convenis específics
per un import superior de 100.000 €.
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2013, el
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb la finalitat de l’execució de les obres
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del “Projecte constructiu per a la implantació d’una rotonda al p.k. 1,720 de la carretera
BV-6001. T.m. Malgrat de Mar”, d’acord amb el text de la minuta de conveni que es
transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
SOBRE LA IMPLANTACIÓ D’UNA ROTONDA AL P.K. 1,720 DE
LA CARRETERA BV-6001
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord
amb 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 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19/2/2013, assistit
pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, núm. 3538/12, de 2
de maig de 2012 (BOPB de 16/5/2012).
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, representat per l’Il·lma. Alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament, Sra. Conxita Campoy i Martí, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Joan
Carles Nonell Sendrós.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és titular de la carretera BV-6001, en el terme municipal de
Malgrat de Mar, la qual és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.
II. Als efectes de dur a terme una remodelació de la cruïlla existent al p.k. 1,720 de la
carretera BV-6001, i a petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Oficina Tècnica de
Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, ha redactat el “Projecte constructiu per a la
implantació d’una rotonda al p.k. 1,720 de la carretera BV-6001. T.m. Malgrat de Mar”, amb
un pressupost d’execució per contracta de 235.354,15 €, IVA inclòs.
III. Amb la finalitat de l’execució de les obres esmentades, que ha de realitzar la Diputació
de Barcelona, s’ha elaborat el present conveni de col·laboració, a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en el qual es defineixen les
obligacions per ambdues parts en ordre a l’execució de les obres i la definició de la
responsabilitat de cadascuna de les parts del conveni pel que fa a la conservació i
manteniment dins de l’àmbit de les obres realitzades, amb posterioritat a la seva execució.
VIII. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en
executar les obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de
conservació i explotació una vegada aquestes han estat executades.
IX. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona adoptat en sessió celebrada en data .......................
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En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present conveni que es regirà pels
següents:
PACTES
Primer. Objecte general del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Malgrat de Mar en ordre a
l’execució de les obres del “Projecte constructiu per a la implantació d’una rotonda al p.k.
1,720 de la carretera BV-6001. T.m. Malgrat de Mar”, amb un pressupost d’execució per
contracta de 235.354,15 €, IVA inclòs, així com la determinació de l’àmbit de conservació i
explotació posterior a la seva execució.
D’acord amb el projecte constructiu, es valora l’import total de l’actuació en 235.354,15 €,
IVA inclòs, amb el repartiment del seu cost entre ambdues parts, segons els àmbits de
titularitat:
Total
Cost (IVA inclòs)
%

235.354,15 €, IVA
inclòs
100%

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Malgrat de Mar

141.212,49 €

94.141,66 €

60%

40 %

Les aportacions respectives de l'Ajuntament i de la Diputació es reduiran en proporció a la
baixa de l’adjudicació.
Segon. Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de:
- 60% del cost de l’actuació, consistent en l’import de 141.212,49 € (IVA inclòs), amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del Pressupost de 2013
- la contractació de les obres
- la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut mitjançant tècnics de la Diputació o
amb un contracte extern de serveis
- una vegada executades les obres, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i
manteniment de la calçada i de la seva senyalització horitzontal i vertical.
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament es farà càrrec de l’import de 94.141,66 €, equivalent al 40% del cost de
l’actuació; així mateix, haurà d’adjuntar, prèviament a l’aprovació del conveni, un certificat de
la disponibilitat pressupostària per aquest import per finançar la seva part de les obres.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la part proporcional de la seva aportació que
correspongui a cadascuna de les certificacions mensuals de les obres que efectuï el
contractista, mitjançant les corresponents transferències bancàries al compte obert a nom
de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C XXXXXXXXX, en el termini d’un
mes, des de la notificació a l’Ajuntament de cada una de les liquidacions emeses per la
Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
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Després de la finalització de les obres, a executar per la Diputació, l’Ajuntament
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la resta d’elements continguts dintre de
l’àmbit de les obres de referència que no hagin estat expressament esmentats en l’anterior
Pacte Segon com atribuïts a la responsabilitat de la Diputació.
Quart. Modificacions del conveni
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la
Diputació de Barcelona.
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment
a l’esmentat en el present conveni.
Cinquè. Conservació i manteniment
Un cop efectuada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres esmentades, en
virtut del present conveni, es formalitza la seva recepció per part de l’Ajuntament i, per tant,
anirà a compte d’aquest últim la conservació i manteniment de tots els elements del seu
propi àmbit segons els termes definits en el Pacte Tercer del present conveni.
Sisè. Responsabilitat patrimonial
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels
quals n’assumeixin respectivament, la conservació i el manteniment.
Setè. Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts, seran vigents
segons els termes definits en els pactes anteriors.
Vuitè. Causes de resolució del conveni
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de
l’incompliment de les obligacions que assumeixen.
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Novè. Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Desè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre
Jurisdiccional Contenciós Administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la
data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Malgrat de Mar: Conxita Campoy i Martí, Alcaldessa Presidenta;
Joan Carles Nonell Sendrós, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona:
Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”

(...)
Segon.- Retenir el crèdit per l’import de 141.212,49 €, corresponent a l’aportació de la
Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en el conveni, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent Pressupost .
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, demanant-li que enviï a aquesta Diputació certificació acreditativa del
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan
municipal competent, referent a l’acceptació per part de la Corporació municipal del
text del conveni en tots els seus termes, com a tràmit previ a la seva formalització, i
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcaldessa i de la persona titular de la
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part del
legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat Ajuntament que, per
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no
produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants
d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la present
resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el
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seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedient núm. 2013/2034.- 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 25/02/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calella de data 22/02/2013 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols informatius de
tancament de carretera per prova esportiva, a les carreteres BV-5128, BV-5114, BV5119, BV-603, BV-5111, BV-5031 de conformitat amb la documentació presentada
(Expedient núm. 2013/2034).
En data 15/03/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Calella en data 22/02/2013 i d’acord
amb el que disposen els articles 99 i següents, 168 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
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. 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.
- 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.
Condicions particulars
Una vegada finalitzada la prova esportiva que motiva l’ instal·lació dels rètols, aquests
seran retirats immediatament i es restituirà tots els elements funcionals de la carretera
al seu estat original.
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 Calella en relació amb l’expedient número 2013/2034.
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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 Calella, autorització
d’obres d’instal·lació de rètols informatius de tancament de carretera per prova
esportiva, a les carreteres BV-5128, BV-5114, BV-5119, BV-603, BV-5111, BV-5031
de conformitat amb la documentació presentada (Expedient núm. 2013/2034).
Les esmentades instal·lacions s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Calella, amb domicili a efectes
de notificacions a Calella (08370), Pl. Constitució, 9, amb indicació dels recursos
procedents.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
22.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a
l’any 2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Pre-Litoral del Penedès, per un import de divuit mil quatre-cents noranta-sis
euros amb seixanta-vuit cèntims (18.496,68) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data 11 d’abril de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès per a l’any 2013.
Atès que en el punt vuitè del Programa Anual s’estipula que:
- Que es pagarà a la seva signatura divuit mil quatre-cents noranta-sis euros amb
seixanta-vuit cèntims (18.496,68) € corresponents a:
-

El 50% de les quantitats especificades als punts 5.1. i 5.2., el 25% a l’inici del
tercer trimestre i el 25% restant a l’inici del quart trimestre, corresponents a les
despeses de la contractació del capatàs forestal i al Pla de riscos laborals

- Que l’import avançat s’haurà de justificar mitjançant una relació valorada de les
despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ informe
favorable del tècnic amb la conformitat del President de l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, que verifiqui que s’han acomplert els
objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons
econòmics.
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- Que és intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del
Programa Anual, la contractació del capatàs forestal que dóna suport a l’execució del
Pla Marc fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la
mateixa Corporació. Que si durant la vigència del Programa Anual la Diputació de
Barcelona assumeix directament la contractació del capatàs forestal, l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès haurà de reintegrar a la
Diputació de Barcelona els imports dels apartats 5.1. i 5.2. que encara no hagin estat
destinats a satisfer el compliment dels objectius del conveni, segons el balanç
econòmic de les despeses efectuat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals. En aquest cas, la presentació de la justificació de les despeses
relatives a la contractació del capatàs forestal serà de com a màxim 2 mesos després
de la seva incorporació a la Diputació de Barcelona.
Vist que en data 3 de juny 2013 la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de la
contractació del capatàs forestal de l’Associació i per tant es va iniciar el termini per la
justificació de l’import avançat i es van aturar els pagaments pendents per la
contractació de personal i el Pla de riscos laborals.
Vist que en data de 30 de setembre de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès ha justificat un import de quinze mil nou-cents
noranta-cinc euros amb dotze cèntims (15.995,12) € per tant un import inferior a
l’avançat corresponent als costos del capatàs durant el període d’1 de gener a 2 de
juny de 2013 .
Atès que l’import justificat és inferior a l’import l’avançat, l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès haurà de reintegrar al fons provincial la
seva diferència, dos mil cinc-cents un euros amb cinquanta-sis cèntims (2.501,56) €.
Atès que no es va arribar a pagar el 50% dels apartats 5.1. i 5.2., per un import de
divuit mil quatre-cents noranta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims (18.496,68) €.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Programa Anual 2013 avançat,
atorgada en data de 11 d’abril de 2013 a l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès, per un import total de vint mil nou-cents
noranta-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (20.998,24) €, de conformitat amb els
motius exposats anteriorment.
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Segon.- Requerir el reintegrament a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Pre-Litoral del Penedès la quantitat avançada i no justificada de dos mil cinc-cents un
euros amb cinquanta-sis cèntims (2.501,56) € mitjançant l’ingrés al fons provincial.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Pre-Litoral del Penedès.
23.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a
l’any 2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, per un import de divuit mil quatre-cents noranta-sis euros amb
seixanta-vuit cèntims (18.496,68) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data 25 d’abril de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat per a l’any 2013.
Atès que en el punt novè del Programa Anual s’estipula que:
- Que es pagarà a la seva signatura divuit mil quatre-cents noranta-sis euros amb
seixanta-vuit cèntims (18.496,68) € corresponents a:
-

El 50% de les quantitats especificades als punts 6.1. i 6.2., el 25% a l’inici del
tercer trimestre i el 25% restant a l’inici del quart trimestre, corresponents a les
despeses de la contractació del capatàs forestal i al Pla de riscos laborals

- Que l’import avançat s’haurà de justificar mitjançant una relació valorada de les
despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ informe
favorable del tècnic amb la conformitat del President de l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, que verifiqui que s’han acomplert els objectius de
col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics.
- Que és intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del
Programa Anual, la contractació del capatàs forestal que dóna suport a l’execució del
Pla Marc fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la
mateixa Corporació. Que si durant la vigència del Programa Anual la Diputació de
Barcelona assumeix directament la contractació del capatàs forestal, l’Associació de
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat haurà de reintegrar a la Diputació de
Barcelona els imports dels apartats 6.1. i 6.2. que encara no hagin estat destinats a
satisfer el compliment dels objectius del conveni, segons el balanç econòmic de les
despeses efectuat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
En aquest cas, la presentació de la justificació de les despeses relatives a la
contractació del capatàs forestal serà de com a màxim 2 mesos després de la seva
incorporació a la Diputació de Barcelona.
Vist que en data 3 de juny 2013 la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de la
contractació del capatàs forestal de l’Associació i per tant es va iniciar el termini per la
justificació de l’import avançat i es van aturar els pagaments pendents per la
contractació de personal i el Pla de riscos laborals.
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Vist que en data de 30 de setembre de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat ha justificat un import de quinze mil cent seixanta-dos euros
amb trenta-quatre cèntims (15.162,34) € per tant un import inferior a l’avançat
corresponent als costos del capatàs durant el període d’1 de gener a 2 de juny de
2013 .
Atès que l’import justificat és inferior a l’import l’avançat, l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat haurà de reintegrar al fons provincial la seva
diferència, tres mil tres-cents trenta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims
(3.334,34)€.
Atès que no es va arribar a pagar el 50% dels apartats 6.1. i 6.2., per un import de
divuit mil quatre-cents noranta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims (18.496,68) €.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Programa Anual 2013 avançat,
atorgada en data de 25 d’abril de 2013 a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns
de Montserrat, per un import total de vint-i-un mil vuit-cents trenta-un euros amb dos
cèntims (21.831,02) €, de conformitat amb els motius exposats anteriorment.
Segon.- Requerir el reintegrament a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat la quantitat avançada i no justificada de tres mil tres-cents trenta-quatre
euros amb trenta-quatre cèntims (3.334,34) € mitjançant l’ingrés al fons provincial.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns
de Montserrat.
24.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a
l’any 2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès, per un import de vint-i-set mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb
disset cèntims (27.684,17)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data 30 de maig de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès per a l’any 2013.
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Atès que en el punt novè del Programa Anual s’estipula que:
- Que es pagarà a la seva signatura trenta-cinc mil dos-cents setanta-un euros
trenta-vuit cèntims (35.271,38) € corresponents a:
-

El 50% de les quantitats especificades als punts 6.1, 6.2. i 6.3., el 25% a l’inici
del tercer trimestre i el 25% restant a l’inici del quart trimestre, corresponents a
les despeses de la contractació de l’enginyer tècnic i al Pla de riscos laborals

-

El 100% de les despeses d’automoció del punt 6.4.

- Que l’import avançat s’haurà de justificar mitjançant una relació valorada de les
despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ informe
favorable del tècnic amb la conformitat del President de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès, que verifiqui que s’han acomplert els objectius de
col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics.
- Que és intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del
Programa Anual, la contractació de l’enginyer que dóna suport a l’execució del Pla
Marc fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la
mateixa Corporació. Que si durant la vigència del Programa Anual la Diputació de
Barcelona assumeix directament la contractació de l’enginyer, l’Associació de
Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès haurà de reintegrar a la Diputació de
Barcelona els imports dels apartats 6.1., 6.2. i 6.3. que encara no hagin estat destinats
a satisfer el compliment dels objectius del conveni, segons el balanç econòmic de les
despeses efectuat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
En aquest cas, la presentació de la justificació de les despeses relatives a la
contractació de l’enginyer serà de com a màxim 2 mesos després de la seva
incorporació a la Diputació de Barcelona.
Vist que en data 3 de juny 2013 la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de la
contractació de l’enginyer de l’Associació i per tant es va iniciar el termini per la
justificació de l’import avançat i es van aturar els pagaments pendents per la
contractació de personal i el Pla de riscos laborals.
Vist que en data 3 de setembre de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès ha justificat, per els punts 6.1., 6.2., 6.3. i 6.4., un import de
trenta-un mil quatre-cents setanta-sis euros amb setanta-dos cèntims (31.476,72) €
per tant un import inferior a l’avançat corresponent als costos de l’enginyer i de les
despeses del vehicle durant el període d’1 de gener a 2 de juny de 2013.
Atès que l’import justificat és inferior a l’import l’avançat, l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès haurà de reintegrar al fons provincial la seva diferència,
tres mil set-cents noranta-quatre euros amb seixanta-sis cèntims (3.794,66) €.
Atès que no es va arribar a pagar el 50% dels punts 6.1., 6.2. i 6.3. pendents, per un
import de vint-i-set mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb disset cèntims
(27.684,17)€.
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Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Programa Anual 2013 avançat,
atorgada en data de 30 de maig de 2013 a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per un import total de trenta-un mil quatre-cents setanta-vuit
euros amb vuitanta-tres cèntims (31.478,83) €, de conformitat amb els motius exposats
anteriorment.
Segon.- Requerir el reintegrament a l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès la quantitat avançada i no justificada de tres mil set-cents noranta-quatre
euros amb seixanta-sis cèntims (3.794,66) € mitjançant l’ingrés al fons provincial.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès.
25.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a
l’any 2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia, per un import de divuit mil cinc-cents sis euros amb setanta-quatre
cèntims (18.506,74) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data 11 d’abril de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia per a l’any 2013.
Atès que en el punt novè del Programa Anual s’estipula que:
- Que es pagarà a la seva signatura vint-i-sis mil cent tres euros amb sis cèntims
(26.103,06) € corresponents a:
-

El 50% de les quantitats especificades als punts 6.1., 6.2. i 6.3., el 25% a l’inici
del tercer trimestre i el 25% restant a l’inici del quart trimestre, corresponents a
les despeses de la contractació del capatàs forestal i al Pla de riscos laborals

-

El 100% de les despeses d’automoció del punt 6.4.

- Que l’import avançat s’haurà de justificar mitjançant una relació valorada de les
despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ informe
favorable del tècnic amb la conformitat del President de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia, que verifiqui que s’han acomplert els objectius de
col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics.
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- Que és intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del
Programa Anual, la contractació del capatàs forestal que dóna suport a l’execució del
Pla Marc fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la
mateixa Corporació. Que si durant la vigència del Programa Anual la Diputació de
Barcelona assumeix directament la contractació del capatàs forestal, l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia haurà de reintegrar a la Diputació de
Barcelona els imports dels apartats 6.1., 6.2. i 6.3. que encara no hagin estat destinats
a satisfer el compliment dels objectius del conveni, segons el balanç econòmic de les
despeses efectuat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
En aquest cas, la presentació de la justificació de les despeses relatives a la
contractació del capatàs forestal serà de com a màxim 2 mesos després de la seva
incorporació a la Diputació de Barcelona.
Vist que en data 3 de juny 2013 la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de la
contractació del capatàs forestal de l’Associació i per tant es va iniciar el termini per la
justificació de l’import avançat i es van aturar els pagaments pendents per la
contractació de personal i el Pla de riscos laborals.
Vist que en data 8 d’agost de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia ha justificat, per els punts 6.1., 6.2., 6.3. i 6.4., un import de vint-i-un mil
vuit-cents setanta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (21.878,95) € per tant un import
inferior a l’avançat corresponent als costos del capatàs forestal i de les despeses
d’automoció durant el període d’1 de gener a 2 de juny de 2013.
Atès que l’import justificat és inferior a l’import l’avançat, l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia haurà de reintegrar al fons provincial la seva diferència,
quatre mil dos-cents vint-i-quatre euros amb onze cèntims (4.224,11) €.
Atès que no es va arribar a pagar el 50% dels punts 6.1., 6.2. i 6.3. pendents, per un
import de divuit mil cinc-cents sis euros amb setanta-quatre cèntims (18.506,74) €.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Programa Anual 2013 avançat,
atorgada en data de 11 d’abril de 2013 a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia, per un import total de vint-i-dos mil set-cents trenta euros amb
vuitanta-cinc cèntims (22.730,85) €, de conformitat amb els motius exposats
anteriorment.
Segon.- Requerir el reintegrament a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia la quantitat avançada i no justificada de quatre mil dos-cents vint-i-quatre
euros amb onze cèntims (4.224,11) € mitjançant l’ingrés al fons provincial.
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Tercer.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia.
26.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del programa anual per a
l’any 2013 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd,
per un import de dinou mil cinc-cents cinquanta-un euros amb quaranta cèntims
(19.551,40)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data 21 de març de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd per a l’any 2013.
Atès que en el punt novè del Programa Anual s’estipula que:
- Que es pagarà a la seva signatura vint-i-un mil cinquanta-un euros amb quaranta
cèntims (21.051,40) € corresponents a:
-

El 50% de les quantitats especificades als punts 6.1. i 6.2., el 25% a l’inici del
tercer trimestre i el 25% restant a l’inici del quart trimestre, corresponents a les
despeses de la contractació de l’enginyer tècnic i al Pla de riscos laborals

-

El 100% de les despeses d’automoció del punt 6.3.

- Que l’import avançat s’haurà de justificar mitjançant una relació valorada de les
despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ informe
favorable del tècnic amb la conformitat del President de l’Associació de Propietaris
Forestals Berguedà Verd, que verifiqui que s’han acomplert els objectius de
col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics.
- Que és intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del
Programa Anual, la contractació de l’enginyer tècnic que dóna suport a l’execució del
Pla Marc fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un procés selectiu des de la
mateixa Corporació. Que si durant la vigència del Programa Anual la Diputació de
Barcelona assumeix directament la contractació de l’enginyer tècnic, l’Associació de
Propietaris Forestals Berguedà Verd haurà de reintegrar a la Diputació de Barcelona
els imports dels apartats 6.1. i 6.2. que encara no hagin estat destinats a satisfer el
compliment dels objectius del conveni, segons el balanç econòmic de les despeses
efectuat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. En aquest
cas, la presentació de la justificació de les despeses relatives a la contractació de
l’enginyer tècnic serà de com a màxim 2 mesos després de la seva incorporació a la
Diputació de Barcelona.
Vist que en data 3 de juny 2013 la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de la
contractació de l’enginyer tècnic de l’Associació i per tant es va iniciar el termini per la
justificació de l’import avançat i es van aturar els pagaments pendents per la
contractació de personal i el Pla de riscos laborals.
Vist que en data 12 d’agost de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà
Verd ha justificat, per els punts 6.1., 6.2. i 6.3., un import de disset mil dos-cents trenta
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euros amb trenta-nou cèntims (17.230,39) € per tant un import inferior a l’avançat
corresponent als costos de l’enginyer i de les despeses del vehicle durant el període
d’1 de gener a 2 de juny de 2013.
Atès que l’import justificat és inferior a l’import l’avançat, l’Associació de Propietaris
Forestals Berguedà Verd haurà de reintegrar al fons provincial la seva diferència, tres
mil vuit-cents vint-i-un euros amb un cèntim (3.821,01) €.
Atès que no es va arribar a pagar el 50% dels punts 6.1. i 6.2. pendents, per un import
de dinou mil cinc-cents cinquanta-un euros amb quaranta cèntims (19.551,40) €.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Programa Anual 2013 avançat,
atorgada en data de 21 de març de 2013 a l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd, per un import total de vint-i-tres mil tres-cents setanta-dos euros amb
quaranta-un cèntims (23.372,41) €, de conformitat amb els motius exposats
anteriorment.
Segon.- Requerir el reintegrament a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà
Verd la quantitat avançada i no justificada de tres mil vuit-cents vint-i-un euros amb un
cèntim (3.821,01) € mitjançant l’ingrés al fons provincial.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà
Verd.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
27.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb l’ens Parco Di Porto
Conte, la Federazione italiana dei Parchi e Delle Riserve Naturali, Legambiente
Onlus, Fondazione Symbola i Obra Cultural de l’Alguer, per a l’agermanament
entre l’ens Parco Di Porto Conte i el Parc del Garraf.- 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 l’avaluació i la protecció del patrimoni cultural i natural, així com el respecte i
la promoció dels valors de les àrees protegides, són objectius fonamentals de la seva
gestió, cadascun en el propi àmbit de competència.
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Atès que la Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona una xarxa d’àrees protegides
de la Província de Barcelona (Catalunya, Espanya), que ocupa una superfície de
102.587 hectàrees, abraça 100 municipis i està formada per 12 territoris naturals
protegits, entre els quals es troba el Parc del Garraf. La xarxa dels parcs es troba
situada en l’àmbit metropolità de Barcelona i respon a la necessitat de mantenir un
context, que es caracteritza per un nivell d’artificialitat baix, una qualitat paisatgística
alta i un bon estat de salut dels sistemes naturals, en una àrea sotmesa a una pressió
antròpica elevada. Tot això per garantir la qualitat de la vida de les generacions
futures.
Atès que Federparchi, que va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de coordinar els parcs
regionals, representa una experiència associativa entre organismes de gestió d’àrees
naturals protegides, que pretenen treballar juntes per tal de dur a terme les seves
respectives missions de conservació de la natura d’una forma millor. L’any 1998 es va
crear la Federació que, a més d’ocupar-se de la coordinació, pretén construir un
sistema de parcs i reserves terrestres i marines. Actualment la Federació compta amb
140 socis entre ens gestors de parcs nacionals, parcs regionals, reserves naturals
estatals i regionals, àrees marines protegides, reserves naturals diverses i
associacions medioambientals, que gestionen en conjunt 300 àrees protegides amb
una superfície superior a les 2.500.000 hectàrees, i entre les quals es troba també el
Parco di Porto Conte.
Atès que el Conveni marc de col·laboració firmat a la ciutat de Roma, el dia 9 de
desembre del 2004, i renovat l’any 2013, entre la Xarxa dels Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona, Federparchi, Symbola i Legambiente, defineix la relació entre
les respectives xarxes com a Espais Naturals Agermanats i es declara la voluntat de
promoure i aixoplugar els protocols de col·laboració i agermanament que es puguin
establir entre espais naturals protegits d’ambdues xarxes.
Atès que el Parc del Garraf, creat l’any 1987 sobre una superfície de 12.377
hectàrees, travessa els municipis de Begues, Gavà, Castelldefels, Sitges, Vilanova i la
Geltrú, Sant Pere de Ribes, Olivella, Avinyonet del Penedès i Olesa de Bonesvalls.
Atès que l’Ens Parco di Porto Conte, instituït amb la Llei Regional n.4 del 26 de febrer
de 1999, gestiona un territori de prop de 5.000 hectàrees, caracteritzat pels seus molts
valors naturals, històrics i culturals, i es troba situat en el municipi de l’Alguer.
Atès que la cooperació entre l’Ens Parco di Porto Conte, la Diputació de Barcelona,
Federparchi, Legambiente, Symbola i Obra Cultural de l’Alguer pretén reforçar el lligam
que existeix entre les dues àrees protegides, Porto Conte i Garraf, degut a la història, a
la llengua i a la cultura pròxima, així com a similars característiques ambientals,
problemes de tutela i restabliment ambiental compartit a la conca del Mediterrani, i a
l’activitat de col·laboració prèvia que han anat desenvolupant en els darrers anys.
Atès que els representants d’aquest Conveni s’han posat d’acord per concretar i
desenvolupar la col·laboració recíproca amb l’objectiu comú de resoldre problemes i
necessitats compartides, especialment pel que fa als temes referents a les àrees
protegides.

134

Atès que amb aquest Conveni es pretén reforçar i promoure l’actual relació existent
entre les parts pel que fa a l’intercanvi d’informacions i activitats didàctiques informals
per a la gestió i la direcció de parcs i àrees protegides, tal com declara la Convenció
per a la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural del 16 de novembre de
1972.
Atès que el Parc del Garraf i el Parc di Porto Conte treballen per l’ interès comú en la
conservació, la protecció i la gestió dels respectius parcs naturals i d’altres recursos
naturals i culturals, amb una finalitat de conservació del patrimoni natural i cultural,
d’ús social i pel desenvolupament econòmic sostenible en l’àmbit del propi territori.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi
a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni marc de col.laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’ens Parco Di Porto Conte (Sardegna, Itàlia), la Federazione italiana dei Parchi e Delle
Riserve Naturali, Legambiente Onlus, Fondazione Symbola i Obra Cultural de l’Alguer,
per a l’agermanament entre l’Ens Parco Di Porto Conte i el Parc del Garraf, d’acord
amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació, en català i en italià:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’ENS PARCO DI
PORTO CONTE
(SARDEGNA, ITÀLIA), LA FEDERAZIONE
ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE
NATURALI,
LEGAMBIENTE
ONLUS,
FONDAZIONE
SYMBOLA
I
OBRA
CULTURAL DE L’ALGUER, PER A
L’AGERMANAMENT ENTRE L’ENS PARCO
DI PORTO CONTE I EL PARC DEL
GARRAF.

“PROTOCOLLO
QUADRO
I
COLLABORAZIONE TRA LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, L’ENTE PARCO DI
PORTO CONTE (SARDEGNA, ITÀLIA), LA
FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E
DELLE
RISERVE
NATURALI,
LEGAMBIENTE ONLUS, FONDAZIONE
SYMBOLA E OBRA CULTURAL DE
L’ALGUER, PER IL GEMELLAGGIO TRA
L’ENTE PARCO DI PORTO CONTE E IL
PARCO DEL GARRAF

I.- ENTITATS QUE INTERVENEN

I.- ENTITÁ CHE INTERVENGONO

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada
per ......, i facultat d’acord amb la Refosa núm.
1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.

Consiglio
Provinciale
di
Barcellona,
rappresentata dal suo ......, con facoltà, in
conformità con la Refosa no. 1/2013, sulle
nomine e delega dei poteri e delle funzioni
degli organi del Consiglio Provinciale di
Barcellona, differenti dal Ple, pubblicata al
BOPB il 19 febbraio 2013.

PARCO DI PORTO CONTE, representat pel
seu president, el Sr. Stefano Lubrano.

PARCO DI PORTO CONTE, rappresentato
dal Presidente, il Sig. Stefano Lubrano,

FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E
DELLE RISERVE NATURALI, en endavant
FEDERPARCHI, representada pel seu
president, el Sr. Giampiero Sammuri.

FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E
DELLE RISERVE NATURALI, d’ora in poi
FEDERPARCHI, rappresentata dal suo
Presidente, il Sig. Giampiero Sammuri,
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LEGAMBIENTE ONLUS, en endavant
LEGAMBIENTE,
representat
pel
seu
president, el Sr. Vittorio Cogliati Dezza.

LEGAMBIENTE ONLUS, d’ora in poi
LEGAMBIENTE, rappresentato dal suo
Presidente, il Sig. Vittorio Cogliati Dezza

FONDAZIONE SYMBOLA, en endavant
SYMBOLA, representat pel seu secretari
general, el Sr. Fabio Renzi.

FONDAZIONE SYMBOLA, d’ora in poi
SYMBOLA, rappresentata dal Sig. Fabio
Renzi, Segretario Generale.

OBRA
CULTURAL
DE
L’ALGUER,
representat pel seu president, el Sr. Giuseppe
Tilloca.

OBRA
CULTURAL
DE
L’ALGUER,
rappresentata dal suo Presidente, Sig.
Giuseppe Tilloca

II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

II.- PREMESSE E MOTIVAZIONE

Que l’avaluació i la protecció del patrimoni
cultural i natural, així com el respecte i la
promoció dels valors de les àrees protegides,
són objectius fonamentals de la seva gestió,
cadascun en el propi àmbit de competència.

Che la valorizzazione e la protezione del
patrimonio culturale e naturale, così come il
rispetto e la promozione delle vocazioni e dei
valori delle aree protette costituiscono gli
obiettivi fondamentali della propria gestione,
ciascuna
nell’ambito
delle
rispettive
competenze.

Que la Diputació de Barcelona, per mitjà de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona una
xarxa d’àrees protegides de la Província de
Barcelona (Catalunya, Espanya), que ocupa
una superfície de 102.587 hectàrees, abraça
100 municipis i està formada per 12 territoris
naturals protegits, entre els quals es troba el
Parc del Garraf. La xarxa dels parcs es troba
situada en l’àmbit metropolità de Barcelona i
respon a la necessitat de mantenir un context,
que es caracteritza per un nivell d’artificialitat
baix, una qualitat paisatgística alta i un bon
estat de salut dels sistemes naturals, en una
àrea sotmesa a una pressió antròpica
elevada. Tot això per garantir la qualitat de la
vida de les generacions futures.

Che la Diputació di Barcellona, attraverso
l’Area del Territorio e Sostenibilità, gestisce
una rete di aree protette, appartenenti alla
Provincia di Barcellona (Catalogna, Spagna),
che occupa una superficie di più di 102.587
ettari, abbraccia 100 comuni ed è costituita da
12 spazi naturali protetti, tra i quali si trova il
Parco del Garraf. Che la rete dei parchi è
ubicata nella cerchia metropolitana di
Barcellona e risponde alla necessità di
mantenere un contesto caratterizzato da un
basso livello di artificialità, da un’alta qualità
paesaggistica e da un buono stato di salute
dei sistemi naturali in un’area sottoposta ad
una elevata pressione antropica. Ciò a
garanzia della qualità della vita delle
generazioni future.

Que Federparchi, que va néixer l’any 1989
amb l’objectiu de coordinar els parcs
regionals,
representa
una
experiència
associativa entre organismes de gestió
d’àrees naturals protegides, que pretenen
treballar juntes per tal de dur a terme les
seves respectives missions de conservació de
la natura d’una forma millor. L’any 1998 es va
crear la Federació que, a més d’ocupar-se de
la coordinació, pretén construir un sistema de
parcs i reserves terrestres i marines.
Actualment la Federació compta amb 140
socis entre ens gestors de parcs nacionals,
parcs regionals, reserves naturals estatals i

Che la Federazione Italiana dei Parchi e delle
Riserve Naturali, nata nel 1989 con l’obiettivo
di coordinare i parchi regionali, rappresenta
una esperienza associativa tra organismi di
gestione di aree naturali protette che
intendono lavorare insieme per realizzare in
modo migliore la propria missione di
conservazione della natura. Che nel 1998 si
è costituita la Federazione che, oltre che
occuparsi
del
coordinamento,
intende
costruire un vero sistema di Parchi e Riserve
terrestri e marine. Attualmente vi aderiscono
140 soci tra enti gestori di parchi nazionali,
parchi regionali, riserve naturali statali e
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regionals, àrees marines protegides, reserves
naturals
diverses
i
associacions
medioambientals, que gestionen en conjunt
300 àrees protegides amb una superfície
superior a les 2.500.000 hectàrees, i entre les
quals es troba també el Parco di Porto Conte.

regionali, aree marine protette, riserve naturali
diverse e associazioni ambientaliste, che
gestiscono nell’insieme 300 aree protette con
una superficie superiore ai 2.500.000 ettari tra
i quasi si trova il Parco Naturale Regionale di
Porto Conte.

Que el Conveni marc de col·laboració firmat a
la ciutat de Roma, el dia 9 de desembre del
2004, i renovat l’any 2013, entre la Xarxa dels
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona,
Federparchi, Symbola i Legambiente, defineix
la relació entre les respectives xarxes com a
Espais Naturals Agermanats i es declara la
voluntat de promoure i aixoplugar els
protocols de col·laboració i agermanament
que es puguin establir entre espais naturals
protegits d’ambdues xarxes.

Che il Protocollo quadro di collaborazione
firmato a Roma il giorno 9 di dicembre 2004,
rinnovato nel 2013, tra la Rete dei Parchi
Naturali della Diputació di Barcellona,
Federparchi e Legambiente, definisce le
relazioni tra le rispettive Reti come Spazi
Naturali Gemellati e si dichiara la volontà di
promuovere i protocolli di collaborazione e
gemellaggio che si possono stabilire tra spazi
naturali protetti di ambedue le reti.
Attualmente, incorporando la Fondazione
Symbola, le parti hanno espresso la volontà di
rinnovare il presente protocollo quadro.

Que el Parc del Garraf, creat l’any 1987 sobre
una superfície de 12.377 hectàrees, travessa
els municipis de Begues, Gavà, Castelldefels,
Sitges, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de
Ribes, Olivella, Avinyonet del Penedès i
Olesa de Bonesvalls.

Che il Parco del Garraf, creato nel 1987 su
una superficie di 12.377 ettari, comprende i
municipi di Begues Gava, Castelldefels,
Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olivella
Avinyonet del Penedes Bonesvalls Olesa.

Que l’Ens Parco di Porto Conte, instituït amb
la Llei Regional n.4 del 26 de febrer de 1999,
gestiona un territori de prop de 5.000
hectàrees, caracteritzat pels seus molts valors
naturals, històrics i culturals, i es troba situat
en el municipi de l’Alguer.

Che il Parco di Porto Conte, istituito con legge
Regionale n. 4 del 26 febbraio 1999, gestisce
un territorio di 5.000 ha ca,, caratterizzato da
molti valori naturali, storici e culturali, si trova
nel territorio municipale di Alghero

Que la cooperació entre l’Ens Parco di Porto
Conte,
la
Diputació
de
Barcelona,
Federparchi, Legambiente, Symbola i Obra
Cultural de l’Alguer pretén reforçar el lligam
que existeix entre les dues àrees protegides,
Porto Conte i Garraf, degut a la història, a la
llengua i a la cultura pròxima, així com a
similars
característiques
ambientals,
problemes de tutela i restabliment ambiental
compartit a la conca del Mediterrani, i a
l’activitat de col·laboració prèvia que han anat
desenvolupant en els darrers anys.

Che la cooperazione tra Il Parco di Porto
Conte, l’Area Territorio e Sostenibilità della
Provincia di Barcellona, la Federparchi,
Legambiente, la Fondazione Symbola e
l’Obra Cultural de l’Alguer, mira a rafforzare il
legame tra le due aree protette, Porto Conte e
Garraf, a causa della loro vicinanza storica,
linguistica e culturale, così come per le
analoghe caratteristiche ambientali, per i
problemi di tutela e recupero ambientale
condivisi nel bacino del Mediterraneo, e le
attività di collaborazione precedenti che sono
state sviluppate negli ultimi anni.

Que els representants d’aquest Conveni s’han
posat d’acord per concretar i desenvolupar la
col·laboració recíproca amb l’objectiu comú
de resoldre problemes i necessitats
compartides, especialment pel que fa als
temes referents a les àrees protegides.

Che i rappresentanti del presente Protocollo,
hanno concordato di concretizzare e
sviluppare la cooperazione reciproca con
l’obiettivo comune di risolvere i problemi e le
esigenze comuni, con particolare riguardo alle
problematiche legate alle aree protette.
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Que amb aquest Conveni es pretén reforçar i
promoure l’actual relació existent entre les
parts pel que fa a l’intercanvi d’informacions i
activitats didàctiques informals per a la gestió
i la direcció de parcs i àrees protegides, tal
com declara la Convenció per a la Protecció
del Patrimoni Mundial Cultural i Natural del 16
de novembre de 1972.

Che con questa Convenzione si vuole
rafforzare e promuovere la relazione esistente
tra le parti in materia di scambio di
informazioni e attività educative informali per
la gestione e la direzione di parchi e aree
protette, come indicato nella Convenzione per
la Protezione del Patrimonio Mondiale,
Culturale e Naturale del 16 novembre 1972.

Que el Parc del Garraf i el Parc di Porto
Conte treballen per l’ interès comú en la
conservació, la protecció i la gestió dels
respectius parcs naturals i d’altres recursos
naturals i culturals, amb una finalitat de
conservació del patrimoni natural i cultural,
d’ús social i pel desenvolupament econòmic
sostenible en l’àmbit del propi territori.

Che il Parco del Garraf e il Parco di Porto
Conte lavorano per l'interesse comune nella
conservazione, la protezione e la gestione
delle rispettive aree naturali e di altre risorse
naturali e culturali, al fine di preservare il
patrimonio naturale e culturale, per un loro
uso sociale e per uno sviluppo economico
sostenibile nell’ambito del proprio territorio.

Que la minuta d’aquest conveni ha estat
aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió del dia
..............

Che la minuta di questo protocollo è stata
approvata dalla Giunta dell’Amministrazione
Provinciale nella sessione del giorno......

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

Pertanto, tutte le parti, di comune accordo,
riconoscendosi piena capacità per questo
atto, formalizzano questo accordo che è
regolato daI seguenti

PACTES

PATTI

Primer.- Objecte del conveni

Primo: Obiettivo dell’accordo

Aquest conveni té per objectiu establir les
condicions i les eines necessàries per a
l’agermanament del Parc del Garraf, situat a
la província de Barcelona, i el Parco di Porto
Conte, situat a la província de Sassari.

Il presente protocollo mira a creare le
condizioni e gli strumenti necessari per il
gemellaggio del Parco del Garraf, situato nella
Provincia di Barcellona, e il Parco di Porto
Conte situato nella Provincia di Sassari.

Amb aquest conveni es vol aconseguir,
principalment, l’intercanvi d’experiències en
l’àmbit de la gestió del patrimoni natural i
cultural, de l’ús social i pel desenvolupament
econòmic sostenible d’ambdós territoris.

Ha come obiettivi principali l’interscambio di
nell’ambito della gestione del patrimonio
naturale e culturale, dell’uso sociale e per lo
sviluppo economico sostenibile di ambedue i
territori.

Segon.- Declaració
tractament mutu

i

Secondo: Dichiarazione di gemellaggio e
di trattamento reciproco

El Parc del Garraf i el Parco di Porto Conte
acorden el tractament mutu d'espais naturals
agermanats.

Il Parco del Garraf e il Parco di Porto Conte
riconoscono il reciproco trattamento di spazi
naturali gemellati.

d’agermanament
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Tercer.Compromisos
sotasignants

dels

ens

Terzo: Impegni degli enti firmatari

Amb la firma d'aquest conveni, els
organismes participants es comprometen a
dur a terme accions conjuntes els objectius de
les quals siguin:

Con la firma di questo accordo gli organismi
partecipanti concordano di portare a termine i
seguenti obiettivi comuni:

A) Promoure l’intercanvi d’informacions i
experiències que permetin aprofundir en la
valorització i la protecció del patrimoni
natural i cultural que totes dues àrees
protegides agermanades conserven, amb
una especial atenció al patrimoni de la
llengua catalana, i els valors naturals i
culturals que a les àrees protegides són
preservats,
com
també
en
el
desenvolupament de les diverses funcions
d’aquestes àrees protegides, que són:
- La conservació i la protecció del territori
- La recerca científica i la seva divulgació
- La vigilància i la protecció
- La informació
- L’educació mediambiental, la formació i
la sensibilització del turista
- La cooperació local, regional i
internacional

A) Promuovere lo scambio di informazioni ed
esperienze
che
permettano
approfondimenti
relativamente
alla
valorizzazione e protezione del patrimonio
naturale e culturale che tutte e due le
aree
protette
gemellate
ancora
conservano, con particolare attenzione al
patrimonio della lingua catalana, e dei
valori naturali e culturali che nelle aree
protette sono preservate, nonché lo
sviluppo di varie funzioni di queste aree
protette, che sono:
- La conservazione e la tutela del territorio
- La ricerca scientifica e la sua diffusione
- Il controllo e la protezione
- L’informazione
- L'educazione ambientale, formazione e
sensibilizzazione del turista
- La cooperazione locale, regionale e
internazionale

B) Promoure a Europa, i especialment a la
conca de la Mediterrània, la importància
de la gestió i la conservació global del
territori i del seu patrimoni natural.

B) Promuovere in Europa, e specialmente nel
bacino del Mediterraneo, l’importanza
della gestione e conservazione globale
del suo territorio naturale.

C) Utilitzar i desenvolupar conjuntament la
cooperació regional i internacional dins
dels canals creats per la Unió Europea i
els altres organismes internacionals,
destinats a la cooperació internacional
entre les àrees protegides (EUROPARC,
UICN...).

C) Utilizzare e sviluppare congiuntamente la
cooperazione regionale e internazionale
all’interno dei canali creati dall'Unione
Europea e dalle altre organizzazioni
internazionali, destinati a promuove la
cooperazione internazionale tra le aree
protette (EUROPARC, IUCN ...).

D) Reforçar la cooperació entre totes dues
parts en matèria de treball científic, tècnic i
de planificació territorial, programes de
comunicació i d’educació mediambiental,
com també promoure programes de gestió
de les àrees protegides agermanades.

D) Rafforzare la cooperazione tra tutte e due
le parti in materia di lavoro scientifico,
tecnico e di pianificazione territoriale,
programmi di comunicazione e di
educazione ambientale, come anche
promuovere programmi di gestione delle
aree protette gemellate.

E) Compartir experiències de gestió del
territori de manera que la conservació del
territori
es
pugui
traduir
en
desenvolupament social, econòmic i

E) Condividere esperienze di gestione del
territorio in modo che la sua salvaguardia
possa
portare allo sviluppo sociale,
economico e culturale per la popolazione
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cultural per a la població local, en un
sistema de gestió integrat en el medi
ambient que permeti preservar el patrimoni
natural, arquitectònic, històric i cultural,
amb un especial atenció a la llengua
catalana.

locale, in un sistema di gestione integrato
con
l’ambiente
che
consenta
di
preservare il patrimonio
naturale,
architettonico, storico e culturale, con
particolare attenzione alla lingua catalana

F) Difondre a les respectives poblacions
locals i a la societat civil en general els
objectius d’aquest agermanament i donar
suport a les actuacions que persegueixin
la incorporació de la gestió dels parcs a
iniciatives encaminades a millorar la gestió
de l’àrea protegida i l’intercanvi entre elles.
Com també desenvolupar programes de
voluntariat adreçat al medi ambient i a la
conservació de la natura.

F) Diffondere presso le rispettive comunità
locali e la società civile in generale, gli
obiettivi di questa gemellaggio e dare
sostegno alle azioni che perseguano
l'inclusione di iniziative di gestione dei
parchi a iniziative finalizzate a migliorare
la gestione dell'area protetta e lo scambio
tra loro. Come anche
sviluppare di
programmi
di
volontariato
rivolte
all'ambiente e alla conservazione della
natura.

La cooperació prevista per aquest Conveni
marc està sotmesa a la disponibilitat de fons i
de personal per part de cadascun dels
participants i s’ha de desenvolupar segons les
lleis i les normatives de cada país. La
naturalesa i la quantitat dels finançaments de
cada activitat les establiran les parts abans
del començament de l’activitat.

La cooperazione prevista dal presente
accordo è subordinata alla disponibilità di
fondi e di personale da parte di ciascun
partecipante e sarà sviluppata in conformità
alle leggi e ai regolamenti di ogni paese. La
natura e l'importo del finanziamento per ogni
attività sarà stabilita dalle parti prima dell'inizio
dell'attività.

Quart.- Comitè tècnic d’agermanament

Quarto: Comitato tecnico di gemellaggio

Es crearà un Comitè tècnic d’agermanament,
el qual farà el seguiment del conveni, amb
l'objectiu de promoure, coordinar i fer executiu
el present conveni i els plans de treball que
se'n deriven, comitè que serà integrat
inicialment per dos representants de la
Diputació de Barcelona, per un representant
del Parco di Porto Conte i per un representant
de l’Obra Cultural de l’Alguer.

Sarà istituito un Comitato tecnico di
gemellaggio, con l’obiettivo di promuovere,
coordinare e rendere esecutivo il presente
accordo e i piani di lavoro che ne derivano,
comitato che sarà composto inizialmente da
due rappresentanti della Provincia di
Barcellona, da un rappresentante del Parco di
porto Conte e da un rappresentante dell’Obra
Cultural di Alghero.

S’establiran
les
reunions
de
treball
necessàries per a proposar el Pla de treball
que es portarà a la seva aprovació, a totes les
parts del present conveni, i per desenvolupar
els seus continguts i avaluar-ne els resultats.
Aquestes reunions podran ser presencials o
on-line, i s’estableix un mínim d’una reunió
anual.

Si stabiliranno le riunioni di lavoro necessarie
per predisporre il Piano di lavoro proposto,
che sarà portato all’approvazione di tutte le
parti firmatarie questo accordo, e per
sviluppare i suoi contenuti e valutarne i
risultati. Questi incontri potranno essere
residenziali o on-line, e si stabilisce un
minimo di una riunione annuale.

Cinquè.Aspectes
principals
desenvolupament del conveni

de

Quinto: Aspetti principali dello sviluppo
dell’accordo

1) Els representants de les àrees protegides
agermanades i els membres del Comitè de

1) Le rappresentanti delle aree protette
gemellate e i membri del Comitato per il
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l’agermanament afavoriran la circulació
d’informacions entre les parts amb
l'objectiu d’aprofundir en el coneixement i
l’intercanvi d’experiències en els propis
camps d’actuació i amb un èmfasi especial
en els següents:

gemellaggio favoriranno la circolazione di
informazioni tra le parti, al fine di
approfondire la conoscenza e lo scambio
di esperienze nei propri campi di
applicazione e, daranno particolare enfasi
ai seguenti aspetti:

 Planificació territorial i de les àrees
protegides
 Programes d’educació i divulgació
mediambiental, formació del personal,
creació de bancs de dades i gestió de
sistemes d’informació
 Programes culturals
 Programes
de
desenvolupament
econòmic sostenible
 Prevenció
d’incendis
forestals
i
programa de restauració del medi
natural
 Aprofitament de Biomassa
 Ús públic de l’àrea protegida
 Programes de conservació
 Valorització dels aspectes culturals i
socials compatibles amb el territori
 Valorització dels programes culturals i
de la producció enogastronòmica local
mitjançant
l'organització
d’esdeveniments específics

 Pianificazione territoriale e delle aree
protette
 Programmi
di
educazione
e
divulgazione ambientale, formazione
del personale, creazione di banche
dati e gestione del sistema informativo
 Programmi culturali
 Programmi di sviluppo economico
sostenibile
 Prevenzione di incendi forestali e
programma di recupero
 Utilizzo della Biomassa
 Uso pubblico dell’area protetta
 Programmi di conservazione
 Valorizzazione degli aspetti culturali e
sociali compatibili con il territorio
 Valorizzazione dei programmi culturali
e della produzione enogastronomica
locale mediante l’organizzazione di
eventi specifici

2) Els responsables de les àrees protegides
agermanades i els membres del Comitè
tècnic
d’agermanament
treballaran
conjuntament en la redacció de programes
d’actuació i cooperació que afavoriran la
gestió d’aquestes àrees.

2) I responsabili delle aree protette
gemellate e i membri del Comitato di
gemellaggio lavoreranno congiuntamente
nella redazione dei programmi di
attuazione
e
cooperazione
che
favoriranno la gestione di queste aree.

3) A més a més, hauran de propiciar la
producció i la difusió de publicacions i
altres documents destinats a facilitar el
coneixement dels respectius sistemes
d’àrees protegides i d’aquest programa de
col·laboració en els propis països
respectius.

3) Inoltre, essi dovrebbero incoraggiare la
produzione e la diffusione di pubblicazioni
e di
documenti per facilitare la
conoscenza dei rispettivi sistemi di aree
protette e di questo programma di
collaborazione nei loro rispettivi paesi.

Sisè.- Pla de treball

Sesto: Piano di lavoro

El Comitè tècnic d’agermanament elaborarà i
proposarà a l’aprovació dels representants
legals de cada institució un Pla d’actuació per
a quatre anys que definirà els projectes
concrets per dur a terme i la seva forma de
finançament, d’acord amb els àmbits
d’actuació proposats al present conveni.

Il Comitato di Gemellaggio preparerà e
proporrà all'approvazione dei rappresentanti
legali di ciascuna istituzione un Piano di
attuazione quadriennale che definirà i progetti
specifici da intraprendere e la loro forma di
finanziamento, in accordo con gli ambiti di
azione proposti nel presente accordo.
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Setè.- Vigència del conveni

Settimo: Durata dell’accordo

El present conveni marc de col·laboració
entrarà en vigor en el moment de la seva
signatura i tindrà una durada de quatre anys,
prorrogant-se de forma expressa, per
períodes de quatre anys, llevat que una de les
parts comuniqui de manera fefaent a les
altres la seva voluntat d’extingir-lo, amb
almenys dos mesos d’antelació a la data de
finalització.

L'accordo quadro di cooperazione entrerà in
vigore all'atto della firma e avrà una durata di
quattro anni, prorogábile esplicitamente per
periodi di quattro anni, a meno che una delle
parti in modo degno di fede comunichi alle
altre la propria volontà di risolverlo, con
almeno due mesi prima della data di
scadenza.

Vuitè.- Modificacions del conveni

Ottavo: Modificazioni dell’accordo

Durant la vigència del conveni, aquest pot
modificar-se requerint l’aprovació de la
modificació per part de qualsevol de les parts
signants del conveni marc.

Nel corso della durata dell’accordo, esso può
essere modificato a seguito della richiesta
dell’approvazione della modifica da parte una
delle parti firmatarie l'accordo quadro.

Novè.- Incompliment del conveni

Nono: Inadempienza dell’accordo

L’incompliment del present conveni per a
qualsevol de les parts signatàries, pot donar
lloc a la seva resolució.

L’inadempienza del presente accordo da
parte di uno dei firmatari, può portare alla sua
risoluzione

Desè.- Causes d’extinció del conveni

Decimo:
Cause
dell’accordo

El present conveni marc es podrà extingir per
les causes següents:
a) Realització de l’objecte del conveni o
la finalització del termini de vigència.
b) Per
impossibilitat
d’aconseguir
l’objecte o finalitat prevista en el
conveni.
c) Per resolució, d’acord amb el pacte
anterior.
d) Per decisió unilateral de qualsevol de
les parts, amb un mínim de 2 mesos
d’avís previ a l’altra part.
e) Per mutu acord.
f) Per denúncia d’una de les parts,
comunicada per escrit.
g) Per qualsevol altra causa admissible
en dret.

Il presente accordo quadro potrà recedere per
i seguenti motivi:
a) Completamento
dell’obiettivo
dell'accordo o scadenza dei termini di
validità.
b) Per impossibilità di realizzare gli
obiettivi
o le finalità previste
dall’accordo.
c) Per risoluzione, secondo il punto
precedente.
d) Per decisione unilaterale di una delle
parti, con un minimo di due mesi di
preavviso per l'altra parte.
e) Per accordo reciproco.
f) Per denuncia di una delle parti,
notificata per iscritto.
g) Per qualsiasi altra causa ammissibile
nel diritto.

Ambdues parts podran anul·lar o modificar
aquest Conveni marc en qualsevol moment,
amb una notificació escrita prèvia que haurà
d’arribar noranta dies abans de la data de
cessació. La cessació del Conveni no
perjudicarà la validesa o la durada dels
projectes elaborats gràcies a aquest Conveni i
que hagin començat abans de la seva
extinció.

Entrambe le parti possono annullare o
modificare il presente protocollo quadro in
qualsiasi momento, con una comunicazione
scritta che dovrà pervenire novanta giorni
prima della data di risoluzione. La risoluzione
dell’Accordo non pregiudicherà la validità o la
durata dei progetti sviluppati attraverso questo
accordo e che hanno avuto inizio prima del
suo annullamento.
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della

risoluzione

Onzè.- Marc normatiu del present conveni

Undicesimo:
Quadro
presente accordo

normativo

del

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït
pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13
de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com
els articles 108 al 112, i disposició addicional
cinquena, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Il regime giuridico del presente accordo è
costituito dai patti precedenti e da tutte le
disposizioni del capitolo 1 del titolo 7 del
Decreto 179/1995, del 13 giugno, dal
regolamento delle opere, attività e servizi
degli enti locali, gli articoli dal 4 al 9 della
legge 30/1992, del 26 novembre, dal regime
giuridico delle amministrazioni pubbliche e dal
procedimento
amministrativo
comune
(modificato dalla legge 4/1999 del 13
gennaio), così come articoli dal 108 al 112, e
la disposizione aggiuntiva quinta della legge
26/2010, del 3 agosto, dal regime giuridico e
dalla
procedura
delle
amministrazioni
pubbliche della Catalogna

Dotzè.- Jurisdicció competent

Dodicesimo; Giurisdizione competente

La jurisdicció competent per a conèixer dels
litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció
contenciós – administrativa”.

La giurisdizione competente per discutere le
controversie che possano insorgere tra le
parti firmatarie il presente accordo è la
giurisdizione contenzioso – amministrativa”.

Segon.- Notificar els presents acords a les parts signants del conveni marc de
col.laboració, objecte d’aprovació, 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.
PRECS I PREGUNTES
El Diputat Sr. Pere Prat s’interessa pel nomenament de la nova Gerent de l’Organisme
de Gestió Tributària. El President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, Sr. Rossinyol informa que amb efectes de 25 de setembre ha
estat nomenada la Sra. Silvia Cano Arteseros. La Sra. Cano substitueix el Sr. Miquel
Salazar, quí ha estat designat recentment membre de la Sindacatura de Comptes de
Catalunya.
El Sr. Rossinyol desta la idoneïtat del perfil de la Sra. Cano, que compta amb una
dilatada experiència professional en el sector públic i molt especialment en l’àmbit de
la gestió tributària, tant a la Direcció General de Tributs com a l’Agència Tributària de
Catalunya.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
11 hores i 30 minuts.
Vist i Plau
El President,
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