Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 31 d’octubre 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 Sr. Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del
Vicepresident primer, Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, Sra. Mercè
Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident
quart, Sr. Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que
s’esmenten a continuació: senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Joan Roca i Lleonart,
Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, senyora Mireia Solsona i Garriga i senyors
Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa i Joan Puigdollers i Fargas i els
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyora Mireia Hernández i
Hernández i senyors Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa,
Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps
i la Interventora General, Sra.Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els diputats senyors Carles Rossinyol i Vidal, Joan Carles
García i Cañizares, Ramon Riera Bruch, Gerard Ardanuy i Mata i senyora Mercè Rius i
Serra.
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 10 d’octubre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la interlocutòria dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que declara finalitzat el
recurs núm. 516/2012, interposat per A. B. M. contra la resolució de 15/10/2012 que li
imposava una sanció disciplinària, per pèrdua del seu objecte.
3.- Dictamen de la Presidència que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que
desestima el recurs 247/2012 interposat pels funcionaris M. A. M. D. i B. S. A. contra la
revisió d’ofici del Decret de la Presidència, de 20/04/2004, parcialment modificat pel
Decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, de 14/02/2008,
en el sentit d’aprovar la nul·litat de ple dret i expulsar de l’ordenament jurídic els
esmentats decrets.

4.- Dictamen de la Presidència que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que
desestima el recurs 248/2012 interposat pel funcionari M. V. G. contra la revisió d’ofici
del Decret de la Presidència, de 20/04/2004, parcialment modificat pel Decret del
President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, de 14/02/2008, en el sentit
d’aprovar la nul·litat de ple dret i expulsar de l’ordenament jurídic els esmentats
decrets.
5.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, que desestima el recurs 143/11 interposat per Ll. M.G. G. contra la
resolució, de 22/12/2010, per la qual s’aprovava el pagament o consignació del preu
just relatiu als fulls d’apreuament de diverses finques en l’expedient d’expropiació de
terrenys de la seva propietat per a l’execució del projecte de la nova connexió entre les
carreteres C-244 i BV-2136 en Sant Pere de Sacarrera.
6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència dictada pel
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, que estima parcialment la demanda núm. 426/2012
en matèria d’incapacitat temporal interposada per J. M. E. S. contra la resolució de
l’INSS, de 12/01/2012, que declara que la seva incapacitat temporal deriva de malaltia
comuna.
Es dóna compte dels decrets següents:
7.- Decret de la Presidència, de data 25 de setembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs núm.
305/2013 interposat per A. B. M. contra el decret que li imposava una sanció de
destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies de funcions amb
pèrdua de les retribucions corresponents.
8.- Decret de la Presidència, de data 27 de setembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs núm.
282/2013-A interposat per l’asseguradora Seguros Catalana Occidente, SA contra el
decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV5107, a causa de la topada amb un porc senglar que va creuar la via.
9.- Decret de la Presidència, de data 27 de setembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs núm.
151/2013-A2 interposat per A. R. R. contra el decret que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident que es va
produir mentre es trobava ingressat al Centre d’Estades Temporals i Respir, en
cremar-se un peu amb l’aigua calenta del bany.
10.- Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, de compareixença, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 290/2013-4a
interposat per la mercantil Explotación de Aridos Calizos, SA contra el decret que
requeria el compliment dels pactes subscrits al conveni de 27 de maig de 1992, en
matèria d’activitats extractives en l’àmbit de l’Espai Natural del Garraf.
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11.- Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, de compareixença, davant
el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sant Feliu de Llobregat, en el procediment
d’expedient de domini núm. 353/2013-B instat per L. P. V., J. P. V., A. P. R. i M. P. V.,
els quals manifesten ser propietaris de la finca registral X del Registre de la Propietat
núm. X de Sant Vicenç dels Horts.
12.- Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, d’interposició de recurs
d’apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona, en el recurs 419/2012-E interposat per J. L. C. P. i 21 persones més contra
el decret que desestimava la sol·licitud de promoció interna per a canvi de grup dels
oficials conductors de vehicles de la Diputació.
13.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de "reintegro por alcance" núm. B149/13 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada a l’entitat Projecte Local, tal i com es desprèn de l’Informe de Fiscalització
núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a instituciones sin
ánimo de lucro". Exercici 2008.
14.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de "reintegro por alcance" núm. B149/13-2 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada a l’Associació per a la Cooperació amb el Sur (ACSUR), tal i com es desprèn
de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias
corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008.
15.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars núm. B149/13-1 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada a la Fundació CODESPA, tal i com es desprèn de l’Informe de Fiscalització
núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a instituciones sin
ánimo de lucro". Exercici 2008.
16.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars núm. B149/13-3 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada a l’entitat Educació sense Fronteres, tal i com es desprèn de l’Informe de
Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a
instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008.
17.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars núm. B149/13-4 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada a l’Associació Boscos Bagés-Anoia, tal i com es desprèn de l’Informe de
Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a
instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008.
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Direcció de Relacions Internacionals
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació–Institut Universitari
d’Investigació Ortega i Gasset relatiu al projecte “Impuls del lideratge local a Amèrica
Llatina i millora de la gestió pública i la governança locals”.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc de
col.laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social a Ciutat
Vella.
Direcció de Serveis de Concertació Local
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa complementari d’urgència
social”, el seu règim de concertació i la corresponent resolució de concessió d’ajuts.
Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència
21.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar l’atorgament de
subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada
d’activitats anuals per a l’any 2013, segons les Bases específiques en règim de
concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en
data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la Presidència de 30 d’abril
(ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de setembre (ratificat per la Junta
de Govern del dia 12 de setembre de 2013).
22.- Dictamen que proposa per delegació del Ple, aprovar l’atorgament de subvencions
per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any
2013, segons les Bases específiques en règim de concurrència competitiva aprovades
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades
per Decrets de la Presidència de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de
maig) i de 6 de setembre (ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de
2013).
Gerència de Serveis de Biblioteques
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-1015, la formalització del conveni específic de
col·laboració en relació a l’actuació “Reparació i supressió de barreres
arquitectòniques de la biblioteca Santiago Rusiñol”, a signar amb l’Ajuntament de
Sitges, per import de quatre-cents seixanta-sis mil cinquanta-nou euros amb trenta-dos
cèntims (466.059,32) €
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
24.- CALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Calella a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
25.- PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2013.
26.- CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
27.- MARTORELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció a l’Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
28.- SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2013.
29.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament Sant Cugat del Vallès a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2013.
30.- L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2013.
31.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció a l’Ajuntament de Navarcles a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
32.- PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Premià de Mar a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
33.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per un import de vuitanta-tres mil quatre-cents
cinquanta-quatre euros amb setanta-set cèntims (83.454,77) € a l’Ajuntament d’ Olesa
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de Montserrat a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar
les inversions del pressupost 2013.
34.- GRANOLLERS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
35.- PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Parets del Vallès a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
36.- L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2013.
37.- TORELLÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Torelló a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
38.- VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2013.
39.- SALLENT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
40.- MATADEPERA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Matadepera a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
41.- ARENYS DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Mar a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
42.- SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
43.- TERRASSA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció a l’Ajuntament de Terrassa a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
44.- MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
denegar una subvenció a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
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45.- MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
denegar una subvenció a l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
Caixa de Crèdit
46.- CASTELLCIR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-dos mil (72.000) € per a finançar
l’actuació local “Expropiació per a equipaments Penyora” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
47.- SANT MARTÍ DE CENTELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil dos-cents deu euros
amb deu cèntims (16.210,10) € per a finançar l’actuació local “Centre informació
municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
48.- SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-tres mil (23.000) € per
a finançar l’actuació local “Mòdul higiènic piscina” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
49.- SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta-dos mil
(152.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
50.- SANTA MARIA DE MARTORELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a
finançar l’actuació local “Compra terreny nou cementiri” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
51.- TONA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent tres mil set-cents onze euros amb cinquanta-sis cèntims
(103.711,56) € per a finançar l’actuació local “Supressió barreres arquitectòniques” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
52.- ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.- Dictamen que
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent trenta mil (130.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació finques 3569N i
5215N” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
53.- CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-un mil cinccents trenta-un euros amb vuitanta-cinc cèntims (91.531,85) € per a finançar l’actuació
local “Aigües Llobregat, 8a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
54.- LA POBLA DE LILLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
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finançar l’actuació local “Pla Sanejament”, al 0% d’interès i a retornar en 3 anualitats,
en el sentit de retornar-lo en 10 anualitats.
Intervenció General
55.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les Bases reguladores i la
convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració
d’inventaris de béns als Ajuntaments de la Província de Barcelona.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del tancament
del Fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en
el marc de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del tancament
del Fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la
convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni
tipus sobre les condicions que han de regir la posada en marxa de la Unitat Mòbil de
Teleassistència.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
59.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2013/3911.
60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Subirats, en resolució de l’expedient núm. 2013/6285.
61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Figols, en resolució de l’expedient núm. 2013/6325.
62.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 2013/6448.
63.- Dictamen que proposa prorrogar i canvi de titularitat d’una autorització d’obres a
favor de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., en resolució de
l’expedient núm. 2010/4795
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Conveni de col·laboració
64.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, als efectes de l’execució de les
obres del “Projecte constructiu del Passeig del Tenes.”
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patromoni
Arquitectònic
65.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, l’aprovació i adjudicació del
contracte per a l’execució de les obres del projecte complementari del projecte
reformat de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
66.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de l’annex
1 i annex 2 del Programa Tècnic del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals 2013 i aprovació de l’addenda per a la modificació del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals 2013 amb la
finalitat d’incorporar l’Ajuntament de Granollers.
67.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí
de les obres subvencionades i la reducció de la subvenció atorgada per a la prevenció
local d’incendis forestals l’any 2013 al municipi de Castellar de n’Hug, per un import de
noranta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (-94,62) €.
68.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí
de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals l’any 2013 al
municipi de Cardona.
69.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí
de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals l’any 2013 al
municipi de Mura.
70.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí
de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals l’any 2013 al
municipi d’Abrera.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Ratificació de:
71.- Decret de la Presidència de data 10 d’octubre de 2013, que resol aprovar la
modificació del projecte “Actuacions en les infrastructures preventives i d’extinció
d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona”, relatiu a la subvenció sol·licitada a la
Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per seleccionar operacions dels ens
locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 2007-2013, eixos 2 i 4, i la
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modificació de l’apartat segon de la part resolutiva del decret d’acceptació de la
subvenció sol·licitada.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
72.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la
subvenció atorgada al Sr. Eduard Oliveras Fàbregas, en la convocatòria de l’any 2011
per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona, per no executar l’activitat subvencionada dins la data de
termini, i per un import de dos mil vuit-cents trenta-set euros amb vuitanta-sis cèntims
(2.837,86) €.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
73.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc del
Projecte Europeu “SEAP PLUS”, el Memorandum d’Entesa entre la Cambra Tècnica
de Grècia i la Diputació de Barcelona.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Abans d’iniciar-se el desenvolupament dels punts que conformen l’Ordre del Dia de la
Sessió, el President, Sr. Esteve, informa que es retiren els punts números 20, 34, 39 i
55.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2013.- Pel
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 10 d’octubre de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la interlocutòria
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que declara
finalitzat el recurs núm. 516/2012, interposat per A. B. M. contra la resolució de
15/10/2012 que li imposava una sanció disciplinària, per pèrdua del seu objecte.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 21 de març 2013, va acordar donar-se per
assabentada del decret de la Presidència, de 18 de febrer de 2013, pel qual
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona en el recurs núm. 516/2012, interposat per A. B. M. contra el decret de la
Presidència, de 15/10/2012, que li imposava una sanció de pèrdua per destitució del
lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la seva escala i
categoria.
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Amb posterioritat a l’interposició de l’esmentat recurs ha finalitzat el recurs de
Protecció Jurisdiccional dels Drets Fonamentals de la Persona núm. 415/2012, seguit
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en haver-se dictat
sentència ferma en grau d’apel·lació per la Secció Segona de la Sala, que confirmava
la dictada en la instància i anul·lava les sanció imposades.
El 20 de setembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona
ha dictat una interlocutòria per la qual declara finalitzat el procediment com a
conseqüència de l’escrit presentat per la part actora en què sol·licita l’esmentada
finalització per haver perdut el seu objecte, ja que la sanció recorreguda pel
procediment especial d’empara és la mateixa que la recorreguda en via ordinària en el
procediment abreujat núm. 516/2012.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la interlocutòria dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de 20 de setembre de 2013, que
declara finalitzat, per pèrdua d’objecte, el recurs núm. 516/2012, interposat per
A. B. M. contra el decret de la Presidència, de 15/10/2012, que li imposava una sanció
de pèrdua per destitució del lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball
propi a la seva escala i categoria; i, així mateix, disposa l’arxiu del procediment.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, als efectes legals oportuns.
3.- Dictamen de la Presidència que proposa, per delegació del Ple, donar compte
de la sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC,
que desestima el recurs 247/2012 interposat pels funcionaris M. A. M. D. i B. S. A.
contra la revisió d’ofici del Decret de la Presidència, de 20/04/2004, parcialment
modificat pel Decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern
Local, de 14/02/2008, en el sentit d’aprovar la nul·litat de ple dret i expulsar de
l’ordenament jurídic els esmentats decrets.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28.3.2012, va
acordar procedir a la revisió d’ofici del decret de la Presidència, de 20.4.2004,
parcialment modificat pel decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i
Govern Local, de 14.2.2008, en el sentit de declarar la nul·litat de ple dret i expulsar de
l’ordenament jurídic els citats decrets per incórrer en la causa de nul·litat de l’art. 62.2
en relació amb els art. 102.2 i 106 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment
modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, per la qual es regula el règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de conformitat amb
el dictamen favorable emès per la Comissió Jurídica Assessora de 23.2.2012 i
l’informe de la Secretaria General de la Diputació, de 6.9.2011 (Diba 34/2011).
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Atès que, de conformitat amb el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió
ordinària de 28.3.2012, la revisió d’ofici es produiria a partir de la data d’aprovació per
part del Ple; és a dir, produiria efectes jurídics a partir del 28.3.2012 i no tindria efectes
retroactius, així com que no procedia el reintegrament de les quanties percebudes en
execució de les resolucions anul·lades, de conformitat amb els límits establerts a la
remissió d’ofici en l’art. 106 de la referida Llei 30/92, de 26 de novembre, tal i com
expressament va informar la Secretaria General en el seu informe de 6.9.2011.
Atès que els funcionaris de la Diputació de Barcelona M. A. M. D. i B. S. A. van
interposar el recurs contenciós administratiu núm. 247/2012 contra els apartats primer,
tercer i cinquè de l’acord del Ple de 28.3.2012, sol·licitant que es declarés no conforme
a dret la referida resolució i sol·licitant la condemna de la Diputació de Barcelona de
manera alternativa:
- Bé a continuar executant íntegrament els decrets de 10.5.2009 i 25.11.2009, que
feien referència respectivament als funcionaris recurrents, i per tant, mantenir el
complement personal absorbible que se’ls va reconèixer en els referits decrets de
cessament i remoció i que venien percebent mensualment amb anterioritat als
efectes jurídics de la revisió d’ofici. És a dir, que venien percebent amb anterioritat
al 28.3.2012.
- L’establiment d’un nou complement personal i transitori que reconegués els drets
econòmics consolidats dels funcionaris recurrents, en les mateixes condicions
econòmiques i d’absorció del complement del CPA deixat de percebre amb efectes
del 28.3.2012.
- Que s’indemnitzi els recurrents en les quanties que han quedat pendents del
complement personal i transitori que es va revisar, concretament la quantia de
68.392,53 € en el cas de M. A. M. D. i de 13.890,33 € en el cas de B. S. A.
Atès que la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, en data
23.7.2013, va dictar la sentència 854/2013, en què va desestimar íntegrament el
recurs interposat pels funcionaris abans assenyalats, condemnant-los al pagament de
les costes processals per un import de 300 €, en atenció al que disposa l’art. 139.1 i 3
de la LJCA.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Quarta de la Sala
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs núm. 247/2012 interposat pels funcionaris M. A. M. D. i B. S. A.
contra l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 28.3.2012 pel qual es va acordar
procedir a la revisió d’ofici dels decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona
de 20.4.2004, parcialment modificat pel decret del President delegat de l’Àrea de
Coordinació i Govern Local de 14.2.2008, pel qual es va acordar la nul·litat de ple dret i
l’expulsió de l’ordenament jurídic dels citats decrets per incórrer en la causa de nul·litat
prevista en l’art. 62.2 de la L 30/92, de 26 de novembre, en relació amb els art. 102 i
106 del mateix text legal, i d’acord amb l’informe favorable de la Comissió Jurídica
Assessora de 23.2.2012; així com de la condemna en costes als referits funcionaris
recurrents.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
4.- Dictamen de la Presidència que proposa, per delegació del Ple, donar compte
de la sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC,
que desestima el recurs 248/2012 interposat pel funcionari M. V. G. contra la
revisió d’ofici del Decret de la Presidència, de 20/04/2004, parcialment modificat
pel Decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, de
14/02/2008, en el sentit d’aprovar la nul·litat de ple dret i expulsar de
l’ordenament jurídic els esmentats decrets.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28.3.2012, va
acordar procedir a la revisió d’ofici del decret de la Presidència, de 20.4.2004,
parcialment modificat pel decret del President delegat de l’Àrea de Coordinació i
Govern Local, de 14.2.2008, en el sentit de declarar la nul·litat de ple dret i expulsar de
l’ordenament jurídic els citats decrets per incórrer en la causa de nul·litat de l’art. 62.2
en relació amb els art. 102.2 i 106 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment
modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, per la qual es regula el règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de conformitat amb
el dictamen favorable emès per la Comissió Jurídica Assessora de 23.2.2012 i
l’informe de la Secretaria General de la Diputació, de 6.9.2011 (Diba 34/2011).
Atès que, de conformitat amb el dictamen aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió
ordinària de 28.3.2012, la revisió d’ofici es produiria a partir de la data d’aprovació per
part del Ple; és a dir, produiria efectes jurídics a partir del 28.3.2012 i no tindria efectes
retroactius, així com que no procedia el reintegrament de les quanties percebudes en
execució de les resolucions anul·lades, de conformitat amb els límits establerts a la
remissió d’ofici en l’art. 106 de la referida Llei 30/92, de 26 de novembre, tal i com
expressament va informar la Secretaria General en el seu informe de 6.9.2011.
Atès que el funcionari de la Diputació de Barcelona M. V. G. va interposar el recurs
contenciós administratiu núm. 248/2012 contra els apartats primer, tercer i cinquè de
l’acord del Ple de 28.3.2012, sol·licitant que es declarés no conforme a dret la referida
resolució i sol·licitant la condemna de la Diputació de Barcelona de manera alternativa:
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- Bé a continuar executant íntegrament el decret de 2.4.2008, que feia referència al
funcionari recurrent, i per tant, mantenir el complement personal absorbible que se li
va reconèixer en els referits decrets de cessament i remoció i que venia percebent
mensualment amb anterioritat als efectes jurídics de la revisió d’ofici. És a dir, que
venia percebent amb anterioritat al 28.3.2012.
- L’establiment d’un nou complement personal i transitori que reconegués els drets
econòmics consolidats del funcionari recurrent, en les mateixes condicions
econòmiques i d’absorció del complement del CPA deixat de percebre amb efectes
del 28.3.2012.
- Que s’indemnitzi el recurrent en la quantia que ha quedat pendent del complement
personal i transitori que es va revisar, concretament la quantia de 38.385,13 €.
Atès que la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, en data
23.7.2013, va dictar la sentència 854/2013, en què va desestimar íntegrament el
recurs interposat pel funcionari abans assenyalat, condemnant-lo al pagament de les
costes processals per un import de 300 €, en atenció al que disposa l’art. 139.1 i 3 de
la LJCA.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs núm. 248/2012 interposat pel funcionari M. V. G. contra l’acord del
Ple de la Diputació de Barcelona de 28.3.2012 pel qual es va acordar procedir a la
revisió d’ofici dels decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
20.4.2004, parcialment modificat pel decret del President delegat de l’Àrea de
Coordinació i Govern Local de 14.2.2008, pel qual es va acordar la nul·litat de ple dret i
l’expulsió de l’ordenament jurídic dels citats decrets per incórrer en la causa de nul·litat
prevista en l’art. 62.2 de la L 30/92, de 26 de novembre, en relació amb els art. 102 i
106 del mateix text legal, i d’acord amb l’informe favorable de la Comissió Jurídica
Assessora de 23.2.2012; així com de la condemna en costes al referit funcionari
recurrent.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
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5.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el recurs 143/11 interposat
per Ll. M. G. G. contra la resolució, de 22/12/2010, per la qual s’aprovava el
pagament o consignació del preu just relatiu als fulls d’apreuament de diverses
finques en l’expedient d’expropiació de terrenys de la seva propietat per a
l’execució del projecte de la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136
en Sant Pere de Sacarrera.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 17/03/2011, Ll. M. G. va interposar un recurs contenciós administratiu contra
el decret de la presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
de la Diputació de Barcelona, de 22/12/2012, pel qual es va acordar el pagament o
consignació del preu just, referent als fulls d’apreuament de les finques X, X, X, X, X i
X de l’expedient d’expropiació forçosa dels terrenys necessaris per a l’execució del
projecte de la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 situades en el terme
municipal de Sant Pere de Sacarrera.
Atès que la resolució recorreguda porta com a causa l’expedient d’expropiació forçosa,
en què després de l’absència d’acord entre les parts per a la fixació del preu just de les
referides finques, es va acordar per resolució, de 3/06/2010, continuar la tramitació de
l’expedient del preu just, mitjançant el procediment previst en l’art. 29 i concordants de
la Llei d’expropiació forçosa, ja que davant la manca de la presentació de full
d’apreuament per part de l’interessat la presidenta delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge va dictar 6 decrets, en data 27/07/2010, pels
quals es va acordar l’aprovació dels corresponents fulls d’apreuament.
Atès que el Jurat d’Expropiació Forçosa, en data 5/11/2010, va acordar fixar el preu
just de les 6 finques anteriorment assenyalades, la qual cosa va suposar un increment
significatiu respecte al preu just fixat per la Diputació de Barcelona.
Atès que la resolució del Jurat d’Expropiació Forçosa va motivar l’aprovació de la
resolució recorreguda, de 22/12/2010, en què s’acordava, a més d’aprovar la despesa
necessària per satisfer el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació Forçosa, el requeriment
efectuat a l’interessat perquè en el termini de 10 dies comparegués davant la Diputació
de Barcelona amb la finalitat de formalitzar el corresponent acte de pagament.
Atès que el recurrent i propietari de les finques va considerar en aquest recurs que dit
requeriment no tenia cobertura legal, en entendre que de la lectura de l’art. 49 de la
Llei d’expropiació forçosa es desprèn que el pagament del preu just s’ha de
formalitzar, prèvia publicitat de la convocatòria per un dia i hora predeterminats, amb la
concurrència de l’alcalde, del secretari de l’ajuntament pagador, de l’expropiat i dels
interessats que hagin comparegut; i només en el cas que l’interessat no comparegui
s’hauria de consignar la quantitat, basant-se en l’art. 51 del Reglament d’expropiació
forçosa, per la qual cosa entén que la resolució recorreguda en prevenir una
consignació del preu just, en el cas de no atendre el requeriment d’acceptació de la
compareixença, adopta una solució no prevista legalment ni reglamentàriament, el que
genera indefensió i la nul·litat de la mateixa.
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La sentència rebutja totalment la postura del recurrent, en assenyalar que l’art. 50 de
la LEF habilita a la consignació del preu just quan l’expropiat refusés rebre el
pagament i, precisament, una de les manifestacions més explícites del rebuig és la no
compareixença a l’acte formal de pagament, quan s’ha convocat amb els requisits
establerts l’art 49 de la LEF. No obstant això, aquesta no és l’única fórmula per
manifestar la seva oposició a la recepció del preu, ja que de la literalitat de l’art. 51 del
REF, s’estableixen altres vies: quan no concorri a l’acte de pagament o quan refusi
rebre el preu, constituint ambdós casos una clàusula de tancament, ja que en aquest
cas s’ha considerat que hi ha hagut un rebuig exprés o implícit a ser convocat a la
formalització del pagament. Així mateix, també rebutja l’al·legació de la indefensió i de
la nul·litat, ja que considera que no hi ha hagut cap transgressió de l’ordenament
jurídic per part de la Diputació de Barcelona, per la qual cosa es proposa la
desestimació íntegra del recurs.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 143/2011, que desestima el
recurs interposat per Ll. M. G. G. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de
22 de desembre de 2010, per la qual s’aprova el pagament o consignació del preu just
referent als fulls d’apreuament de les finques X, X, X, X, X i X de l’expedient
d’expropiació de terrenys per a l’execució del projecte de nova connexió entre les
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera i, així mateix, es requereix
l’interessat perquè en un termini de 10 dies manifesti si accepta comparèixer davant la
Diputació per formalitzar el pagament; declarant la resolució recorreguda conforme a
dret.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència
dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, que estima parcialment la
demanda núm. 426/2012 en matèria d’incapacitat temporal interposada per
J. M. E. S. contra la resolució de l’INSS, de 12/01/2012, que declara que la seva
incapacitat temporal deriva de malaltia comuna.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Social núm. 1 de Barcelona ha dictat una sentència en el procediment
d’incapacitat temporal núm. 426/2012, que estima parcialment la demanda interposada
per J. M. E. S. contra Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona, Institut Nacional de
la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant la qual el
recurrent impugna la resolució de l’INSS, de 12 de gener de 2012, que declarava que
el procés d’incapacitat temporal derivava de malaltia comuna i sol·licita que es declari
que l’esmentat procés d’incapacitat temporal deriva de la contingència d’accident de
treball.
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Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència,
s’entén acreditat que el xxxx que va donar lloc a la incapacitat temporal del recurrent
està directament relacionat amb la seva situació laboral en la Diputació de Barcelona i,
per tant, entraria en el supòsit previst en l’art. 115.2.e) LGSS, que qualifica d’accident
de treball les malalties, no considerades malalties professionals, que el treballador
contragui exclusivament com a conseqüència de l’execució del seu treball.
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 pel Jutjat Social
núm. 1 de Barcelona, en el procediment d’incapacitat temporal núm. 426/2012, que
estima parcialment la demanda interposada J. M. E. S. contra Activa Mutua 2008,
Diputació de Barcelona, Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de
la Seguretat Social, en el sentit de declarar que el procés d’incapacitat temporal, iniciat
pel recurrent el 27/02/2010 i fins el 28/07/2011, deriva de la contingència d’accident de
treball; i condemna les codemandades a estar i passar per dita declaració, amb les
conseqüències legals inherents a aquesta.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Social núm. 1 de Barcelona als efectes
legals oportuns.
7.- Decret de la Presidència, de data 25 de setembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs
núm. 305/2013 interposat per A. B. M. contra el decret que li imposava una
sanció de destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies de
funcions amb pèrdua de les retribucions corresponents.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 305/2013,
procediment abreujat, interposat pel senyor A. B. M. contra el decret de la presidència
delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 29 de maig de 2013, que
imposava a l’actor una sanció de destitució del càrrec de comandament i una sanció
de setze dies de funcions amb pèrdua de les retribucions corresponents.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
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Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 305/2013, procediment abreujat, interposat
pel senyor A. B. M. contra el decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, de data 29 de maig de 2013, que imposava a l’actor una sanció de
destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies de funcions amb
pèrdua de les retribucions corresponents.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
8.- Decret de la Presidència, de data 27 de setembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs
núm. 282/2013-A interposat per l’asseguradora Seguros Catalana Occidente, SA
contra el decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc
a la carretera BV-5107, a causa de la topada amb un porc senglar que va creuar
la via.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda
donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha citat per comparèixer com
a demanda a la Diputació de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
2082/2013-A, procediment abreujat, interposat per l’asseguradora Seguros Catalana
Occidente, S.A., contra el decret de data 11 de juny de 2013, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb
motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 29 de gener de 2013, quan el vehicle
amb matrícula XXXXXXX, assegurat per l'esmentada companyia, circulava per la
carretera BV-5107, a l'altura del punt quilomètric 47,700, a causa de la topada contra
un porc senglar que va creuar la via.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
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En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 18 de setembre de 2013, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros (en endavant
Axa) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria.
Atès que Axa ha designat el senyor Jorge Romagosa Gironés advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Ángel Joaniquet
Ibarz per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, escau
ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
282/2013-A, procediment abreujat, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona per l’asseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A., contra el
decret de data 11 de juny de 2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l'accident de trànsit
ocorregut el dia 29 de gener de 2013, quan el vehicle amb matrícula XXXXXXX,
assegurat per l'esmentada companyia, circulava per la carretera BV-5107, a l'altura del
punt quilomètric 47,700, a causa de la topada contra un porc senglar que va creuar la
via.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 282/2013-A, procediment abreujat, a la
companyia asseguradora Axa, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor
de l’advocat senyor Jorge Romagosa Gironés i del procurador dels tribunals Ángel
Joaniquet Ibarz.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
d’Axa.
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9.- Decret de la Presidència, de data 27 de setembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs
núm. 151/2013-A2 interposat per A. R. R. contra el decret que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats
de l’accident que es va produir mentre es trobava ingressat al Centre d’Estades
Temporals i Respir, en cremar-se un peu amb l’aigua calenta del bany.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 151/2013-A2, procediment
abreujat, interposat pel senyor A. R. R. contra el decret de data 11 de febrer de 2013,
de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
físics derivats de l'accident ocorregut el dia 20 de maig de 2011, mentre es trobava
ingressat en la unitat residencial Primer de Maig del Centre d'Estades Temporals i
Respir per a la gent gran del recinte Mundet, quan es va cremar un peu amb l'aigua
calenta del bany.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 18 de setembre de 2013, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich)
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria.
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència,
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
151/2013-A2, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona pel senyor A. R. R., contra el decret de data 11 de febrer de 2013, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
físics derivats de l'accident ocorregut el dia 20 de maig de 2011, mentre es trobava
ingressat en la unitat residencial Primer de Maig del Centre d'Estades Temporals i
Respir per a la gent gran del recinte Mundet, quan es va cremar un peu amb l'aigua
calenta del bany.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 151/2013-A2 a la companyia asseguradora
Zurich, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Pere Dalmau i Cardona i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
Zurich.
10.- Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm.
290/2013-4a interposat per la mercantil Explotación de Aridos Calizos, SA contra
el decret que requeria el compliment dels pactes subscrits al conveni de 27 de
maig de 1992, en matèria d’activitats extractives en l’àmbit de l’Espai Natural del
Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 290/2013-4ª,
procediment ordinari, interposat per la mercantil Explotación de Aridos Calizos, S.A.
(EACSA) contra el Decret del president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
que requeria el compliment dels pactes subscrits als conveni de data 27 de maig de
1992 en matèria d’activitats extractives en l’àmbit de l’Espai Natural del Garraf.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
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cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 290/2013-4ª, procediment ordinari,
interposat per la mercantil Explotación de Aridos Calizos, S.A. (EACSA) contra el
Decret del president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que requeria el
compliment dels pactes subscrits als conveni de data 27 de maig de 1992 en matèria
d’activitats extractives en l’àmbit de l’Espai Natural del Garraf.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
11.- Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sant Feliu de Llobregat, en el
procediment d’expedient de domini núm. 353/2013-B instat per L. P. V., J. P. V.,
A. P. R. i M. P. V., els quals manifesten ser propietaris de la finca registral X del
Registre de la Propietat núm. X de Sant Vicenç dels Horts.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
Per ofici de data 31 de juliol de 2013, el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sant
Feliu de Llobregat ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer en el
procediment d’Expedient de Domini núm. 353/2013-B instat pels senyors L. P. V.,
J. P. V., A. P. R. i la senyora M. P.l V., el quals manifesten ser propietaris de la finca
registral X del Registre de la Propietat núm. X de Sant Vicenç dels Horts.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
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En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sant Feliu de
Llobregat en el procediment d’Expedient de Domini núm. 353/2013-B instat pels
senyors L. P. V., J. P. V., A. P. R. i la senyora M. P. V., el quals manifesten ser
propietaris de la finca registral X del Registre de la Propietat núm. X de Sant Vicenç
dels Horts.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
12.- Decret de la Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, d’interposició de
recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs 419/2012-E interposat per
J. L. C. P. i 21 persones més contra el decret que desestimava la sol·licitud de
promoció interna per a canvi de grup dels oficials conductors de vehicles de la
Diputació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El passat dia 19 de setembre de 2013, es va notificar a la Diputació de Barcelona la
Sentència dictada el dia 13 de setembre de 2013 pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el recurs número 419/2012-E interposat pel senyor
J. L. C. P. i 21 persones més contra el Decret de la presidència delegada de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de data 11 de juliol de 2012 que va desestimar la
sol·licitud de promoció interna de canvi de grups oficials dels conductors de vehicles.
La sentència determina que s’ha de reconèixer el dret dels actors a percebre els
complements per igualtat de funcions corresponents per igualtat de funcions
corresponents als oficials especials conductor, grup C-1, amb efectes retroactius al
seu accés a la condició d’oficial conductor, grup C-2, així com el dret a percebre igual
salari per igualtat de funcions i per plena equiparació amb el grup C-1.
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La referida sentència estableix que contra la mateixa es pot interposar recurs
d’apel·lació davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Per una complerta defensa dels interessos corporatius, es considera procedent
formular el recurs d’apel·lació que preveu l’article 81 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa. En aquest sentit, la discrepància amb l’esmentada
sentència no tan sols deriva del fet que reconeix als afectats unes retribucions
complementàries pròpies d’una categoria diferent, sinó també perquè reconeix les
diferències a partir del moment en què els afectats van accedir al grup C-2 prescindint
del termini de prescripció previst per les reclamacions a l’hisenda pública, i perquè
reconeix diferències retributives en relació amb el sou base, concepte aquest no
vinculat al lloc de treball sinó al grup de classificació professional.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
RESOLUCIÓ
Primer.- Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència dictada el dia 13 de
setembre de 2013 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el
recurs número 419/2012-E interposat pel senyor J. L. C. P. i 21 persones més contra
el Decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data
11 de juliol de 2012 que va desestimar la sol·licitud de promoció interna de canvi de
grups oficials dels conductors de vehicles.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
13.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de "reintegro por alcance"
núm. B-149/13 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de la
subvenció atorgada a l’entitat Projecte Local, tal i com es desprèn de l’Informe
de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias
corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
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El Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes ha citat la
Diputació de Barcelona mitjançant cèdula de notificació, perquè es pronunciï en el
Procediment de “reintegro por alcance” núm. B-149/13 seguit davant de l’esmentat
Tribunal amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada per la Corporació a l’entitat Projecte Local, tal i com es desprèn de l’Informe de
Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a
instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de l’exposat es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el Procediment de “reintegro
por alcance” núm. B-149/13 seguit davant el Departament 2n. de la Secció
d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes amb relació a les presumptes deficiències en la
justificació de la subvenció atorgada per la Corporació a l’entitat Projecte Local, tal i com
es desprèn de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña.
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
14.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de "reintegro por alcance"
núm. B-149/13-2 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de
la subvenció atorgada a l’Associació per a la Cooperació amb el Sur (ACSUR),
tal i com es desprèn de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de
Cataluña. Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici
2008.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda
donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
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El Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes ha citat la
Diputació de Barcelona mitjançant cèdula de notificació, perquè es pronunciï en el
Procediment de “reintegro por alcance” núm. B-149/13-2 seguit davant de l’esmentat
Tribunal amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada per la Corporació a l’Associació per a la Cooperació amb el Sur (ACSUR), tal i
com es desprèn de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña.
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de l’exposat es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el Procediment de “reintegro
por alcance” núm. B-149/13-2 seguit davant el Departament 2n. de la Secció
d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes amb relació a les presumptes deficiències en la
justificació de la subvenció atorgada per la Corporació a l’Associació per a la Cooperació
amb el Sur (ACSUR), tal i com es desprèn de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12:
“Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”.
Exercici 2008.
15.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars
núm. B-149/13-1 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de
la subvenció atorgada a la Fundació CODESPA, tal i com es desprèn de l’Informe
de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña. Transferencias
corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
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El Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes ha citat la
Diputació de Barcelona mitjançant cèdula de notificació, perquè es pronunciï en el
Procediment Diligències Preliminars núm. B-149/13-1 seguides davant de l’esmentat
Tribunal amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada per la Corporació a la Fundació CODESPA, tal i com es desprèn de l’Informe de
Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña. Transferencias corrientes a
instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de l’exposat es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el Procediment de Diligències
Prèvies núm. B-149/13-1 seguit davant el Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament
del Tribunal de Comptes amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la
subvenció atorgada per la Corporació a la Fundació CODESPA, tal i com es desprèn de
l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña. Transferencias
corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
16.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars
núm. B-149/13-3 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de
la subvenció atorgada a l’entitat Educació sense Fronteres, tal i com es desprèn
de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña.
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
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El Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes ha citat la
Diputació de Barcelona mitjançant cèdula de notificació, perquè es pronunciï en el
Procediment Diligències Preliminars núm. B-149/13-3 seguides davant de l’esmentat
Tribunal amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada per la Corporació a l’entitat Educació sense Fronteres, tal i com es desprèn de
l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña. Transferencias
corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de l’exposat es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el Procediment de Diligències
Prèvies núm. B-149/13-3 seguit davant el Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament
del Tribunal de Comptes amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la
subvenció atorgada per la Corporació a l’entitat Educació sense fronteres, tal i com es
desprèn de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña.
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
17.- Decret de la Presidència, de data 16 d’octubre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal de Comptes, en el procediment de diligències preliminars
núm. B-149/13-4 en relació amb les presumptes deficiències en la justificació de
la subvenció atorgada a l’Associació Boscos Bagés-Anoia, tal i com es desprèn
de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: "Diputaciones de Cataluña.
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro". Exercici 2008.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
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El Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes ha citat la
Diputació de Barcelona mitjançant cèdula de notificació, perquè es pronunciï en el
Procediment Diligències Preliminars núm. B-149/13-4 seguides davant de l’esmentat
Tribunal amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la subvenció
atorgada per la Corporació a l’Associació Boscos Bages-Anoia, tal i com es desprèn de
l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña. Transferencias
corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de
la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de l’exposat es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el Procediment de Diligències
Prèvies núm. B-149/13-4 seguit davant el Departament 2n. de la Secció d’Enjudiciament
del Tribunal de Comptes amb relació a les presumptes deficiències en la justificació de la
subvenció atorgada per la Corporació a l’Associació Boscos Bages-Anoia, tal i com es
desprèn de l’Informe de Fiscalització núm. 28/12: “Diputaciones de Cataluña.
Transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro”. Exercici 2008.
Direcció de Relacions Internacionals
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació–Institut
Universitari d’Investigació Ortega i Gasset relatiu al projecte “Impuls del
lideratge local a Amèrica Llatina i millora de la gestió pública i la governança
locals”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:

29/183

I. ANTECEDENTS
“GOBERNA-ciutat” s’emmarca en GOBERNA, Escola de Política i Alt Govern de la
Fundació-Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset, dedicada a l’estudi i
millora de l’Administració Pública, i formada per institucions del sector públic,
acadèmic, empresarial i de la societat civil.
GOBERNA, des de la seva seu a Madrid, ofereix formació acadèmica, capacitació i
intercanvi d’experiències, consultoria i assessoria especialitzada, i investigació i anàlisi
aplicat sobre tots aquells problemes relacionats amb l’exercici de la política i l’alt
govern.
GOBERNA-ciutat, la seu de la qual se situa a Barcelona, complementa l’Escola
GOBERNA incorporant la dimensió local i territorial a través de tres àmbits de treball:
innovació institucional, lideratge polític i projecció internacional; i un eix transversal a
partir del qual s’estructura tot el treball de GOBERNA-ciutat: el desenvolupament local
i el creixement inclusiu.
La Diputació de Barcelona té una experiència de quasi 20 anys de treball en l’àmbit de
les relacions internacionals i la cooperació al desenvolupament. En relació amb
aquesta, l’objectiu principal de la Diputació de Barcelona és donar suport als governs
locals de la província de Barcelona en la definició i gestió de la seva política de
cooperació al desenvolupament. Aquest suport es vehicula a través de les següents
línies:
a) Enfortir i reforçar els processos de transformació social i de desenvolupament
institucional, econòmic i social dels països tercers, tot impulsant el paper dels
governs locals com a actors rellevants de la cooperació al desenvolupament
(descentralitzada pública); i
b) Fomentar el coneixement de la realitat dels països en desenvolupament, facilitar
el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular el compromís actiu de
la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món.
Així mateix, la Diputació de Barcelona té com a objectius específics ser un actor de la
cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la governabilitat i les
polítiques públiques locals, així com promoure intercanvis de coneixements, bones
pràctiques i innovació a través d’aliances entre el sector públic, l’empresa, l’acadèmia i
la societat civil.
És per això que la Diputació de Barcelona i la Fundació-Institut Universitari
d’Investigació Ortega i Gasset posseeixen una llarga i fructífera trajectòria de
cooperació conjunta que s’ha materialitzat en el desenvolupament de diverses
col·laboracions en àmbits com ara la promoció de la cooperació públic-privada en la
gestió de serveis municipals a Amèrica Llatina.
A més, la Diputació de Barcelona comparteix les línees de treball de GOBERNA-ciutat
donat que reconeix la necessitat d’articulació d’accions destinades a l’enfortiment dels
governs locals així com la importància de promoure intercanvis de coneixements,
bones pràctiques i innovacions a través d’aliances entre el sector públic, l’empresa,
l’acadèmia i la societat civil.

30/183

Per tot l’anterior, es proposa l’aprovació, mitjançant el present acte, d’un conveni de
col·laboració amb la Fundació-Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset relatiu
a la formació de líders locals llatinoamericans, a la millora de la gestió pública local i la
governança i al seguiment de processos de descentralització.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació-Institut
Universitari d’Investigació Ortega i Gasset està inclosa en la previsió de l’article 4.1.d)
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta 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 data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB, de data
19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Fundació-Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset, el text de la
qual es transcriu a continuació:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y LA
FUNDACIÓN-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET
RELATIVO AL PROYECTO “IMPULSO DEL LIDERAZGO LOCAL EN AMÉRICA LATINA
Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNANZA LOCALES”
De una parte, la Fundación-Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con
domicilio en la calle XXXX y CIF XXXXXXXXX, representada por su Director General D.
Alfredo Pérez de Armiñán de la Serna, en calidad de Secretario General, ratificado por
acuerdo del Patronato de fecha 11 de marzo de 2013, según escritura otorgada ante el
Notario de Madrid Don F. J. V. Q. el día 4 de marzo de 2013 bajo el nº. XXX de su
protocolo, que ejerce la gestión administrativa y económica del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, según se recoge en su Reglamento de Régimen Interior de
fecha 28 de junio de 2011.

31/183

Y, de otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de
Barcelona (08008) y NIF XXXXXXXXX, representada por su Presidente, Exc. Sr. Salvador
Esteve i Figueras, a tenor de las competencias que le confiere el Texto Refundido 1/2013,
sobre nombramientos y delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno, aprobado por el Decreto de la Presidencia
núm. 882/13, de fecha 14 de febrero de 2013 (BOPB de 19 de febrero de 2013), y asistido
por la Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las facultades reservadas
en el Decreto de la Presidencia de la Corporación de 2 de mayo de 2012 (BOPB de 16 de
mayo de 2012).
ANTECEDENTES
“GOBERNA-ciudad” se enmarca en GOBERNA, Escuela de Política y Alto Gobierno de la
Fundación-Instituto Universitario Ortega y Gasset, dedicada al estudio y mejora de la
Administración Pública, y formada por instituciones del sector público, académico,
empresarial y de la sociedad civil.
GOBERNA, desde su sede en Madrid, ofrece formación académica, capacitación e
intercambio de experiencias, consultoría y asesoría especializada e investigación y análisis
aplicado sobre todos aquellos problemas relacionados con el ejercicio de la política y el alto
gobierno.
Los objetivos de GOBERNA son:
 Contribuir al dominio de competencias y al desarrollo de capacidades en el ejercicio de la
política y el alto gobierno como medio para solucionar los problemas que experimentan
las sociedades contemporáneas;
 Articular conocimientos y experiencias para impulsar un liderazgo político que sea capaz
de construir una nueva agenda pública basada en la cohesión social;
 Promover una actitud crítica entre los actores políticos e institucionales sobre la
necesidad de transformar el estilo de conducción política, revalorizando la política y
recuperando para el Estado su capacidad de acción y respuesta; y
 Potenciar el espacio público, el diálogo entre actores públicos y privados y la
construcción de agendas país para la resolución de los problemas que demanda la
sociedad.
GOBERNA-ciudad, cuya sede está en Barcelona, complementa la Escuela GOBERNA
incorporando la dimensión local y territorial a través de tres ámbitos de trabajo: innovación
institucional, liderazgo político y proyección internacional; y un eje transversal a partir del
cual se estructura todo el trabajo de GOBERNA-ciudad: el desarrollo local y el crecimiento
inclusivo.
Por su parte, Diputación de Barcelona promueve, desde su estrategia de cooperación al
desarrollo y su trabajo en la provincia de Barcelona, iniciativas que apoyan la formación de
técnicos y electos locales, el fortalecimiento de las políticas públicas y la gestión de los
servicios básicos públicos, la mejora de la gobernanza local, además de las alianzas entre
actores de los territorios como estrategia de desarrollo local. La identificación de ámbitos de
impacto en el territorio motivados desde lógicas globales requiere de respuestas por parte
de las políticas públicas locales y de alianzas entre actores públicos y privados para la
definición de prioridades políticas, económicas y sociales, remarcando el liderazgo de los
gobiernos locales en sus diferentes formas y niveles.
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Las partes comparten objetivos similares y desean cooperar en áreas de interés mutuo con
el fin de realzar la eficacia de sus esfuerzos y contribuir a la transformación del nivel local de
gobierno a fin de promover la consolidación de gobiernos locales con capacidad para
adaptarse a los nuevos retos y proveer servicios a la ciudadanía, fomentando el desarrollo
local y un crecimiento inclusivo como línea directriz sobre la cual alinear todas las iniciativas
implementadas conjuntamente.
Las partes reconocen la necesidad de articulación de las acciones destinadas al
fortalecimiento de los gobiernos locales, así como la importancia de promover intercambios
de conocimientos, mejores prácticas e innovaciones a través de alianzas entre el sector
público, la empresa, la academia y la sociedad civil.
El presente convenio ha sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Diputación de Barcelona de fecha [ ] de 2013.
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan el presente acuerdo que se regirá por los siguientes
PACTOS
PRIMERO.- Objeto del convenio de colaboración
El presente convenio tiene por objeto definir y regular la colaboración entre la FundaciónInstituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a través de la Escuela de Política y
Alto Gobierno GOBERNA (en adelante “GOBERNA”), y la Diputación de Barcelona para el
desarrollo del proyecto “Impulso del liderazgo local en América Latina y mejora de la gestión
pública y la gobernanza locales”.
SEGUNDO.- Compromisos Específicos
2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona
La Diputación de Barcelona se compromete a:
• Prestar asistencia técnica a GOBERNA-ciudad en la definición del enfoque de las
acciones a realizar en el marco del convenio así como en relación con los documentos
de trabajo relativos a dichas acciones.
• Facilitar su apoyo en la gestión de la preparación de aquellos actos que se celebren en
Barcelona.
• Participar en el proceso de selección de los participantes en los diferentes eventos que
se lleven a cabo en desarrollo del convenio así como proponer expertos en la materia de
los mismos.
Además, aportará DOSCIENTOS QUINCE MIL (215.000) EUR al proyecto, que serán
desembolsados según se establece a continuación:
- Una vez firmado este convenio de colaboración así como aprobado el Plan de Trabajo, la
Diputación de Barcelona realizará un pago de CIEN MIL (100.000) EUR, a la FundaciónInstituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
- La Diputación de Barcelona transferirá SESENTA Y CINCO MIL (65.000) EUR, cuando
GOBERNA presente, antes del 30 de junio de 2014, a la Comisión de Seguimiento, el
informe de auditoria justificativo de un mínimo del 70% del primer pago, y la Comisión
elabore el acta de verificación de gastos que se especifica en el Pacto Tercero del
convenio.
- El resto, CINCUENTA MIL (50.000) EUR, se reservará como saldo y será transferido en
función del gasto total realizado y justificado, según el acta de verificación de gastos que
emitirá la Comisión de Seguimiento, una vez GOBERNA haya presentado el segundo
informe de auditoria antes del 30 de noviembre de 2014.
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A fin de justificar la realización dichos compromisos, la Diputación de Barcelona presentará
a la Comisión de Seguimiento, regulada en el Pacto Tercero a continuación, dos memorias
técnicas antes del 30 de junio de 2014 y del 30 de noviembre de 2014, respectivamente.
2.3.- Compromisos de GOBERNA
GOBERNA asumirá los costes derivados de la coordinación y difusión de las acciones que
se organicen en ejecución del presente convenio.
Además gestionará los fondos transferidos por la Diputación de Barcelona, desde la sede de
GOBERNA-ciudad (en Barcelona), y los aplicará a las actividades que se describen a
continuación y que se concretarán en el Plan de Trabajo:
• Organización y celebración de la segunda semana de formación para altos dirigentes
locales latinoamericanos en Barcelona.
• Organización y celebración de la II Ágora de Alcaldes en Barcelona.
• Organización y celebración del primer seminario sobre procesos constituyentes en el
Mediterráneo (Magreb).
• Análisis de oportunidades de asistencia técnica y gestión en un modelo de
participación público-privada en la prestación de servicios básicos en América Latina.
• Elaboración de los documentos de trabajo y debate de las acciones propuestas en el
marco del convenio.
A fin de justificar la aplicación de dichos fondos, GOBERNA presentará a la Comisión de
Seguimiento dos Informes de auditoria emitidos por un auditor inscrito en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.
El primero de dichos informes lo presentará antes del 30 de junio de 2014 y el segundo
antes del 30 de noviembre de 2014.
TERCERO.- Comisión de Seguimiento
Las partes integrarán una Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración,
conformada por un representante de GOBERNA y un representante de la Diputación de
Barcelona. La Diputación de Barcelona asumirá la presidencia de la comisión, que tendrá
voto de calidad, y cuyos fines serán:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Establecer las líneas estratégicas y proponer e impulsar las actividades que se
llevarán a cabo en virtud del mismo.
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para el desarrollo del objeto del presente
convenio en el plazo máximo de 2 meses desde la firma del mismo.
Proponer a los órganos competentes de cada una de las partes, la formalización de
acuerdos con otras instituciones.
Evaluar el cumplimiento y dar seguimiento a los compromisos que se asumen en este
convenio de colaboración o en otros que se firmen en su aplicación.
Brindar soluciones a cualquier punto que se suscite en la aplicación o interpretación
del convenio de colaboración.
Reportar y dar a conocer a las partes los avances que se obtengan en el
cumplimiento del objeto del convenio de colaboración y de los que se deriven.
Elaborar actas de verificación de gastos, sobre la base de las memorias técnicas
(Diputación de Barcelona) y los informes de auditoria (GOBERNA) presentados, a las
que se acompañará un informe de evaluación del nivel de gasto producido y de la
adecuación del mismo a las actividades programadas.

Dicha comisión se reunirá trimestralmente, así como cuando sea necesario en función de la
naturaleza de los asuntos a tratar, y su funcionamiento se regirá por las reglas que la propia
comisión apruebe.
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CUARTO.- Causas de resolución del convenio
Si cualquiera de las partes incumple las obligaciones derivadas de este convenio, la otra
estará facultada para exigir su cumplimiento o declarar la resolución del mismo.
También podrá acordarse la resolución cuando, a pesar de haber optado por su
cumplimiento, éste resulte imposible.
En cualquier caso, la parte afectada tendrá derecho a resarcirse de los daños y a una
indemnización por los perjuicios que les hayan podido ser ocasionados.
QUINTO.- Causas de extinción del convenio
El presente convenio puede extinguirse por las causas siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Por la realización de su objeto o expiración de su plazo de vigencia.
Por la desaparición del objeto.
Por resolución, de conformidad con el Pacto Cuarto anterior.
Por acuerdo de las partes firmantes.
Por las causas susceptibles de determinar la resolución de los contratos
administrativos, salvo que sean incompatibles con las normas y principios que
presiden las relaciones colaboración.

SEXTO.- Entrada en vigor, duración y prórroga
Este convenio de colaboración entrará en vigor el día de la última firma por las partes y
estará vigente hasta que se realice el pago del saldo previsto en el Pacto Segundo anterior.
Las actividades de GOBERNA-ciudad se desarrollarán durante un periodo de 12 meses, a
contar desde el 1 de noviembre de 2013.
La vigencia del convenio podrá prorrogarse con el acuerdo por escrito de las partes.
SÉPTIMO.- Normativa aplicable y jurisdicción competente
El presente convenio de colaboración se rige por sus propios pactos, y en lo no establecido
en ellos, por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, por el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local
de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el Reglamento
de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales, aprobado por Decreto 179/1995, de
13 de junio, y por el resto del ordenamiento de régimen local español y autonómico
aplicable.
Sin perjuicio de una resolución de mutuo acuerdo entre las partes, los Tribunales del orden
contencioso administrativo de Barcelona serán los competentes para el conocimiento de las
cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, aplicación y extinción de este
convenio.
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente acuerdo, por
duplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.”

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de dos-cents quinze mil (215.000)€,
dels quals cent cinquanta mil (150.000) € s’imputaran a l’aplicació pressupostària
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G/10400/143A0/48905 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona i els seixanta-cinc mil (65.000) € restants, a l’aplicació pressupostària
G/10400/143A0/48903.
El pagament d’aquest import es tramitarà tal com s’estableix a continuació:
 Un primer pagament de cent mil (100.000) € es tramitarà una vegada rebut, per
part de la Diputació de Barcelona, el conveni signat per les parts i aprovat el Pla
de Treball;
 Un segon pagament de seixanta-cinc mil (65.000) € es tramitarà quan
GOBERNA presenti, abans del 30 de juny de 2014, a la Comissió de Seguiment,
l’infome d’auditoria justificatiu d’un mínim del 70% del primer pagament i la
Comissió elabori l’acta de verificació de despeses recollida al Pacte Tercer del
conveni; i
 Un tercer pagament de cinquanta mil (50.000) € es reservarà com a saldo, de
manera que es pagarà en funció de la despesa total realitzada i justificada,
segons l’acta de verificació de despeses que emetrà la Comissió de Seguiment,
una vegada GOBERNA hagi presentat el segon informe d’auditoria abans del 30
de novembre de 2014.
L’avançament del primer pagament es justifica perquè la Fundació-Institut Universitari
d’Investigació Ortega i Gasset ha començat a gestionar els compromisos objecte del
conveni i no gaudeix de prou liquidesa per atendre el pagaments corresponents.
Tanmateix, no es demana garantia de l’esmentada bestreta atès que aquesta
Fundació és una entitat el patronat de la qual està integrat, entre d’altres, per
representants de la pròpia fundació, la Comunitat Autònoma de Madrid, el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat Complutense de Madrid, fet que atorga les
garanties institucionals necessàries.
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents a la Fundació-Institut Universitari
d’Investigació Ortega i Gasset.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc
de col.laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès
social a Ciutat Vella.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Des de l’any 2000, la Diputació de Barcelona ha vingut col·laborant amb l’Ajuntament
de Barcelona en actuacions d’utilitat pública i d’interès social a Ciutat Vella a través de
la seva participació en la societat Foment de Ciutat Vella S.A.
La societat mercantil Foment de Ciutat Vella S.A. té com a objecte la realització a
l’àmbit territorial del Districte de Ciutat Vella tota una sèrie de serveis i activitats, entre
les que destaquen actuacions urbanístiques, des de la redacció de projectes, estudis
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fins l’execució de polítiques territorials, programes de rehabilitació d’edificis i l’impuls i
la recuperació de l’activitat comercial, professional i residencial de Ciutat Vella,
mitjançant iniciatives tendents al foment i promoció de la mateixa com a centre de
negocis, zona comercial, residencial, i amb un alt interès cultural i turístic.
Aquesta societat té actualment un capital social de 3.606.000,00 euros íntegrament de
procedència pública, dividit en 60.000 accions ordinàries nominatives de 60,10 euros
de valor nominal cadascuna.
La Diputació de Barcelona va entrar a formar part d’aquesta societat que abans era
mixta, mitjançant l’adjudicació per part del Consell d’Administració de la Societat el 18
de desembre de l’any 2000 de 9.000 accions de la societat. Així, a la Diputació de
Barcelona li van ser adjudicades 9.000 accions, números 51.001 al 60.000, pel seu
valor nominal de 540.900 euros, totalment desemborsat.
L’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’esdevenir soci únic en el marc de la
reestructuració del seu sector públic està interessat en l’adquisició directa o indirecta
–a través de societat municipal- d’aquestes accions de la Diputació de Barcelona per
un import total de 905.355,56 €.
D’acord amb la valoració efectuada per la Diputació de Barcelona, segons consta en
l’informe emès per la Intervenció general i que figura a l’expedient, en relació als
comptes anuals auditats de la societat corresponents a l’exercici tancat a 31 de
desembre de 2012, els quals presenten un patrimoni net de 6.886.136,46 euros, el
valor teòric comptable és de 98,40 euros per acció, resultant un valor total de
885.557,15 euros.
D’altra banda, la Diputació de Barcelona ha vingut dotant accions de suport als pobles
i ciutats de la província de Barcelona, essent un dels seus objectius la cohesió social i
territorial i dotar d’una major qualitat de vida als ciutadans. Així doncs, la Diputació de
Barcelona està interessada en continuar col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona
en projectes de millora de les condicions de vida, que suposin una transformació
urbana i social, en projectes de revitalització del teixit urbà, per gaudir del manteniment
o el restabliment de la qualitat de vida a Ciutat Vella.
En conseqüència, el Conveni que es proposa aprovar s'instrumenta als efectes
d'establir els compromisos de les parts amb vista a les actuacions assenyalades, i en
el benentès que aquestes seran objecte dels corresponents expedients administratius,
els quals seran tramitats d'acord amb els procediments aplicables i resolts pels òrgans
competents respectius.
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.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.1) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
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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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc de col·laboració per a la realització
d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social al districte de Ciutat Vella, que literalment
diu:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
PER ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTUACIONS D’UTILITAT PÚBLICA I D’INTERÈS SOCIAL A CIUTAT VELLA
AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, Tinent
d’Alcalde d’Habitat Urbà i President de Foment de Ciutat Vella, SA i de Barcelona
d’Infraestructures Municipals S.A., assistit pel Secretari General de la Corporació, Sr. Jordi
Cases i Pallarès.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve
i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013; 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.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- Des de l’any 2000, la Diputació de Barcelona ha vingut col·laborant amb l’Ajuntament de
Barcelona en actuacions d’utilitat pública i d’interès social a Ciutat Vella a través de la seva
participació en la societat Foment de Ciutat Vella S.A.
II.- La societat mercantil Foment de Ciutat Vella S.A. té com a objecte la realització a l’àmbit
territorial del Districte de Ciutat Vella tota una sèrie de serveis i activitats, entre les que
destaquen actuacions urbanístiques, des de la redacció de projectes, estudis fins l’execució
de polítiques territorials, programes de rehabilitació d’edificis i l’impuls i la recuperació de
l’activitat comercial, professional i residencial de Ciutat Vella, mitjançant iniciatives tendents
al foment i promoció de la mateixa com a centre de negocis, zona comercial, residencial, i
amb un alt interès cultural i turístic.
III.- Aquesta societat té actualment un capital social de 3.606.000,00 euros íntegrament de
procedència pública, dividit en 60.000 accions ordinàries nominatives de 60,10 euros de
valor nominal cadascuna.
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IV.- La societat està integrada actualment per dos únics socis: l’Ajuntament de Barcelona, a
través de Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. (d’ara endavant, BIMSA), empresa
de titularitat municipal, com a sòcia majoritària a la que li correspon un 85 % sobre la totalitat
del capital social, i la Diputació de Barcelona que té un 15 % de la totalitat del capital social.
V.- La Diputació de Barcelona va entrar a formar part d’aquesta societat que abans era
mixta, mitjançant l’adjudicació per part del Consell d’Administració de la Societat el 18 de
desembre de l’any 2000 de 9.000 accions de la societat. Així, a la Diputació de Barcelona li
van ser adjudicades 9.000 accions, números 51.001 al 60.000, pel seu valor total de
540.900 euros, totalment desemborsat.
VI.- L’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d’esdevenir soci únic en el marc de la
reestructuració del seu sector públic està interessat en l’adquisició directa o indirecta –a
través de societat municipal- d’aquestes accions de la Diputació de Barcelona per un import
total de 905.355,56 €.
VII.- La Diputació de Barcelona ha vingut dotant accions de suport als pobles i ciutats de la
província de Barcelona, essent un dels seus objectius la cohesió social i territorial i dotar
d’una major qualitat de vida als ciutadans. Així doncs, la Diputació de Barcelona està
interessada en continuar col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona en projectes de millora
de les condicions de vida, que suposin una transformació urbana i social, en projectes de
revitalització del teixit urbà, per gaudir del manteniment o el restabliment de la qualitat de
vida a Ciutat Vella.
VIII.- Val a dir, finalment, que el present Conveni s'instrumenta als efectes d'establir els
compromisos de les parts amb vista a les actuacions assenyalades, i en el benentès que
aquestes seran objecte dels corresponents expedients administratius, els quals seran
tramitats d'acord amb els procediments aplicables i resolts pels òrgans competents
respectius.
IX.- Que la minuta de conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de data............... i per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Barcelona en sessió de data .........
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és redefinir el marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i
d’interès social a Ciutat Vella.
Segon.- Contingut de la col·laboració
La redefinició esmentada en el pacte anterior es materialitzarà en:
1- D’una banda, en la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona d’esdevenir soci únic de la
societat mercantil Foment de Ciutat Vella, S.A. i, amb aquesta finalitat, adquirirà
directament o indirecta – a través de societat municipal- les 9.000 accions
nominatives, de classe A, núms. 51.001 al 60.000, ambdós inclosos, que la Diputació
de Barcelona té de la dita societat, per un import total de 905.355,56 €, d’acord amb
el procediment patrimonial corresponent.
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2- D’altra banda la Diputació de Barcelona continuarà col·laborant en projectes de
millora de les condicions de vida, que suposin una transformació urbana i social, en
projectes de revitalització del teixit urbà, l’establiment de projectes que tinguin com a
objecte la cohesió social i territorial per tal de dotar d’una major qualitat de vida als
veïns de Ciutat Vella.
Amb aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona dotarà en el seu pressupost de 2014 fins a
un màxim de 905.000,00 € per destinar-los a aquests projectes que impulsarà l’Ajuntament
de Barcelona.
Tercer. - Termini d’execució
L’execució d’aquestes actuacions es durà a terme durant els anys 2014 i 2015.
Quart.- Comissió de seguiment de l’execució dels projectes
Per tal de dur a terme el correcte compliment d’aquest conveni i els acords que
s’instrumenten, es constitueix una comissió de seguiment, integrada per sis representants,
tres designats per cadascuna de les entitats signatàries d’aquest conveni.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos.
Les funcions pròpies de la comissió de seguiment es concreten en els aspectes següents:
• Decidir els projectes en què col·laborarà la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament
de Barcelona dins les actuacions que es realitzin a Ciutat Vella.
• Fer un seguiment temporal de l’execució dels projectes i vetllar pel seu contingut.
• Presentació d’un informe final comprensiu dels projectes realitzats i de la correcte
aplicació dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de
Barcelona en els projectes de Ciutat Vella.
• Promoure, si s’escau, convenis específics entre les parts que se’n puguin derivar per
a una millor aplicació del conveni i per donar compliment, en cas de ser necessari, del
seu contingut.
Cinquè.- Difusió
L’Ajuntament de Barcelona també garantirà la presència de la imatge institucional que faciliti la
Diputació de Barcelona a la pàgina web, tríptics i en els suports digitals en general per fer
constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona relacionats amb els projectes de Ciutat
Vella, així com en tot el material i la documentació, escrita i digital.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a la seva signatura i tindrà una vigència fins el 31 de
desembre de 2015.
Setè.- Causes de resolució
Seran causes d’extinció del present conveni les següents:
1- L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit.
2- La denúncia o incompliment d’alguna de les dues Entitats que el subscriuen.
3- Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.
Vuitè.- Possibles modificacions del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació
amb la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per fer-ho.
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Novè.- Règim jurídic
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, 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 del conveni.
Desè.- Jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses sorgides de la seva
interpretació, modificació, resolució i efectes podran ser resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les respectives parts signen el present conveni, a la ciutat i la
data que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte”.

Direcció de Serveis de Concertació Local
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa complementari
d’urgència social”, el seu règim de concertació i la corresponent resolució de
concessió d’ajuts.- Fou retirat el present Dictamen.
Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència
21.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar l’atorgament de
subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació
continuada d’activitats anuals per a l’any 2013, segons les Bases específiques
en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern
d’aquesta Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la
Presidència de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de
setembre (ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i
delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 11 d’abril de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar les Bases reguladores i convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a entitats de cultura popular i
tradicional d’arrel catalana amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any
2013 (AJG 136/13), la qual es va deixar sense efecte per Decret de 30 d’abril de 2013
de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona
(D3503/13), ratificat per la Junta de Govern de data 9 de maig de 2013 (AJG193/13).
En el mateix acte administatiu s’aprovà la modificació de les seves Bases reguladores i
una nova convocatòria per a la seva concessió (convocatòria 05123/13)
Per Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 6 de setembre de 2013
(D7394/13), ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013
(AJG395/13), es perllongà fins el 30 de novembre de 2013 el termini de resolució
d’aquesta convocatòria i es modificà la composició de l’òrgan competent per elaborar
la proposta de concessió de les subvencions, per adequar-lo al que regula l’article 12
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de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15 de gener de 2009).
De conformitat amb la norma 13 de les esmentades Bases, 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 un òrgan col·legiat
integrat per l’Il.lma. Diputada adjunta de Cultura, la Coordinadora en matèria de
Cultura, un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona, un
representant de la Gerència de Serveis de Cultura i un representant designat per la
Diputada adjunta de Cultura, per formular la corresponent proposta de resolució de la
convocatòria 05123/13, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds aplicant
els criteris previstos en les Bases.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que
s’adjunta com annex I.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la sessió celebrada a les 10 h. del dia 15 d’octubre de 2013, que s’adjunta
com annex II.
Atès que l’import total que la Junta de Govern va aprovar per a aquesta convocatòria
pública és de tres-cents cinquanta mil (350.000) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40100/334A1/48903 del pressupost de l’exercici 2013.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament de subvencions per a entitats de cultura popular i
tradicional amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013, segons
les Bases específiques en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta
de Govern d’aquesta Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets
de la Presidència de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de
setembre (ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013), 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, la qual s’adjunta com annex II:
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Relació de Subvencions atorgades:
Núm. Operació
comptable

NIF

1303003873/1

XXXXXXXX

1303003873/2

XXXXXXXX

1303003873/3

XXXXXXXX

1303003873/4

XXXXXXXX

1303003873/5

XXXXXXXX

1303003873/6

XXXXXXXX

1303003873/7

XXXXXXXX

1303003873/8

XXXXXXXX

1303003873/9

XXXXXXXX

1303003873/10

XXXXXXXX

1303003873/11

XXXXXXXX

1303003873/12

XXXXXXXX

1303003873/13

XXXXXXXX

1303003873/14

XXXXXXXX

1303003873/15

XXXXXXXX

1303003873/16

XXXXXXXX

1303003873/17

XXXXXXXX

1303003873/18

XXXXXXXX

1303003873/19

XXXXXXXX

1303003873/20

XXXXXXXX

1303003873/21

XXXXXXXX

1303003873/22

XXXXXXXX

Entitat
AGRUPACIÓ DE COLLES
GEGANTERS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
TURÓ DEL LLAC GEGANTERS I GRALLERS DE
LA LLACUNA
CASTELLERS DE LA VILA DE
GRÀCIA
GEGANTS I NANS DE
SALLENT
SECRETARIAT D'ENTITATS
DE SANTS, HOSTAFRANCS I
LA BORDETA
ASSOCIACIÓ COLLA DE
GEGANTERS I GRALLERS DE
TORDERA
ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA
TRISKEL
FUNDACIÓ ORFEÓ
GRACIENC
FEDERACIÓ CATALANA
D'ENTITATS CORALS (FCEC)
AGRUPACIÓ CULTURAL
FOLKLÒRICA DE SANT FELIU
DE LLOBREGAT
AGRUPACIÓ CULTURAL DEL
BAGES
GERMANDAT DE
TRABUCAIRES, GEGANTERS
I GRALLERS DE SANT
ANDREU
LLUÏSOS DE GRÀCIA DE
BARCELONA
FUNDACIÓ ORFEÓ
MANRESA, FUNDACIÓ
PRIVADA
CENTRE MORAL D'ARENYS
DE MUNT
ASSOCIACIÓ INSTITUT DE
PROMOCIÓ DE LA CULTURA
CATALANA

AS. COORDINADORA DE
COLLES DE GEGANTS I
BESTIARI DE CIUTAT VELLA
SOLC, MÚSICA I TRADICIÓ AL
LLUÇANÈS

SABADELL SARDANISTA
ASSOCIACIÓ MUSICAL I
CULTURAL LES BUFANDES
RECURSOS D'ANIMACIÓ
INTERCULTURAL - RAI
FEDERACIÓN DE ENTIDADES
CULTURALES ANDALUZAS
EN CATALUNYA
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Projecte

Punts

Concedit
2013

Activitats anuals
Intercanvi Cultural
Catalunya-Costa Rica, XIX
Trobada Gegantera de La
Llacuna i activitats

43

3.183

40

2.967

40

2.967

38

2.823

Programació Anual 2013
Castellers de Sants

38

2.823

Activitats Colla de
Geganters de Tordera

38

2.823

Associació Artística Triskel
Activitats anuals de cultura
popular i tradicional de
l'Orfeó Gracienc

38

2.823

37

2.751

Activitats 2013

36

2.679

Projecte Anual Agrupació
Cultural Folklòrica

36

2.679

Programació estable 2013

36

2.679

35

2.607

35

2.607

35

2.607

35

2.607

34

2.535

33

2.463

33

2.463

33

2.463

Projecte Anual 2013

33

2.081

Programa cultural a RAI

33

2.000

Programa anual d'activitats

33

2.463

Temporada 2013 CVG
Conjunt d'activitats anuals i
activitats extraordinàries
Fira Món Geganter

Programa Anual
d'Activitats GTGGSA 2013
Tots fem cultura! Tots som
Lluïsos!

Activitats 2013
Centre Moral d'Arenys de
Munt
Activitats Cultura Popular
2013
Activitats a "La Casa dels
Entremesos", Centre
Barceloní de Difusió i
Producció de Cultura
Popular d'Arrel Tradicional
Catalana
Solc, música i tradició al
Lluçanès
Programa estable
d'activitats sardanistes a
Sabadell pel 2013

Núm. Operació
comptable

NIF

1303003873/23

XXXXXXXX

1303003873/24

XXXXXXXX

1303003873/25

XXXXXXXX

1303003873/26

XXXXXXXX

1303003873/27

XXXXXXXX

1303003873/28

XXXXXXXX

1303003873/29

XXXXXXXX

1303003873/30

XXXXXXXX

1303003873/31

XXXXXXXX

1303003873/32

XXXXXXXX

AGRUPACIÓ DE BALLS
POPULARS DE SITGES
COLLA CASTELLERA
TIRALONGUES
ASSOCIACIÓ COLLA
CASTELLERA SALATS DE
SÚRIA
ASSOCIACIÓ CULTURAL PER
LA TRADICIÓ MUSICAL TRAM
SOCIETAT CORAL ESPIGA DE
LES CORTS
COLLA DEL BITXO DEL
TORRENT MITGER DE
TERRASSA
CASTELLERS DE
CERDANYOLA
AS. CULTURAL ELS
CREMATS D'OLOST

1303003873/33

XXXXXXXX

AGRUPACIÓ CULTURAL
FOLKLÒRICA BARCELONA

1303003873/34

XXXXXXXX

1303003873/35

XXXXXXXX

1303003873/36

XXXXXXXX

1303003873/37

XXXXXXXX

1303003873/38

XXXXXXXX

1303003873/39

XXXXXXXX

1303003873/40

XXXXXXXX

1303003873/41

XXXXXXXX

1303003873/42

XXXXXXXX

1303003873/43

XXXXXXXX

1303003873/44

XXXXXXXX

1303003873/45

XXXXXXXX

1303003873/46

XXXXXXXX

1303003873/47

XXXXXXXX

Punts

Concedit
2013

32

2.391

32

2.391

32

2.391

XXè Aniversari
La Colla Castellera Salats
de Súria, una Colla pel
poble
Centre Artesà
Tradicionàrius

32

2.391

32

2.391

31

2.319

Projecte Anual 2013

31

2.319

31

2.319

31

2.319

31

2.006

30

2.247

30

2.247

30

2.247

30

2.247

30

2.247

30

2.247

30

2.247

30

2.247

Programa anual 2013

30

2.247

2013- 30 anys de Colla

30

2.247

Activitats anuals
Activitat Ordinària de la
Colla Castellera Jove de
Barcelona

29

2.175

29

1.900

29

2.175

28

2.103

28

2.103

Entitat

Projecte

COORDINADORA DE
GEGANTERS DE BARCELONA
SOCIETAT CORAL LA UNIÓ
SANTCUGATENCA

Promoció i Foment de la
Cultura Catalana
Activitats de Cultura
Popular i Tradicional
Activitats Culturals 2013
"Agrupació de Balls
Populars de Sitges"

CENTRE SOCIAL RIBETÀ DE
SANT PERE DE RIBES
SOCIETAT SARDANISTA
DANSAIRES VILANOVINS
ASSOCIACIÓ COLLA
CASTELLERA MINYONS DE
TERRASSA
AGRUPACIÓN CULTURAL
SAUDADE
COORDINADORA DEL BALL
DE BASTONS DE CATALUNYA
FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
EXTREMEÑAS EN
CATALUNYA
LA PASSIÓ D'OLESA DE
MONTSERRAT
SECRETARIAT DE CORALS
INFANTILS DE CATALUNYA
(SCIC)
COLLA GEGANTERS DE
VILASSAR DE DALT
ASSOCIACIÓ FILLS DE LA
FLAMA
COLLA CASTELLERA JOVE
DE BARCELONA
CENTRE CULTURAL
RECREATIU ARAGONÈS DE
MOLLET I COMARCA

ATENEO SANTFELIUENSE
COLLA DE GEGANTERS DE
MONTMELÓ
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El Bitxo i la Cultura de Foc
al carrer
Castellers de Cerdanyola :
Difusió del Fet Casteller
Cremats d'Olost. Activitats
any 2013
Programació anual estable
de l'entitat durant l'any
2013
Programació 2013 Els
Xulis C.S.R. De Sant Pere
de Ribes
Programació continuada
d'activitats per l'any 2013
Conjunt d'Activitats
Castelleres durant l'any
2013
"Lembranzas" Programa
d'activitats-2013
El Ball de Bastons a
Catalunya

Programa Anual
d'Activitats F.A.E.C.
Representació de la
Passió d'Olesa

Programació anual
d'activitats
Programa d'activitats anual
de suport a la cultura
popular i tradicional de
Sant Feliu de Llobregat,
2013
Restauració i manteniment
dels nostres Gegants

Núm. Operació
comptable

NIF

1303003873/48
1303003873/49

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Entitat

Projecte

Punts

Concedit
2013

ASSOCIACIÓ DIABLES DE
PORT
ESBART ROCASAGNA
COMISSIÓ D'APLECS
SARDANISTES DE LES
COMARQUES DE
BARCELONA
CASTELLERS DE CALDES DE
MONTBUI

Projecte Diables de Port
2013
Activitats anuals

28
28

2.103
2.103

Celebració 80 Aplecs de
les Comarques de
Barcelona

28

2.103

28

2.103

28

2.103

28

2.103

28

2.103

28

536

Sardanes 2013

27

2.031

Temporada 2013
Programació Activitats
2013
Actuacions bèstia de foc
Quimera
Temporada 2013 Grup del
Drac de Terrassa
Programació d'activitats
culturals del món de gener
a desembre de 2013
Actuacions i exhibicions
castelleres temporada
2013
Activitats culturals a
l'Ateneu
Activitats anuals
Activitats de Recreació
Històrica

27

2.031

27

2.031

27

2.031

27

2.031

27

2.031

27

2.031

27
26

2.031
1.500

26

1.959

Activitats anuals 2013

26

1.959

Activitats sòcioculturals
Dinamització del moviment
ateneístic - 2013
Recuperació Llegendari i
Festa Popular

26

1.959

26

1.959

26

1.000

1303003873/50

XXXXXXXX

1303003873/51

XXXXXXXX

1303003873/52

XXXXXXXX

1303003873/53

XXXXXXXX

MIQUELETS DE BADALONA COLLA TRABUCAIRE
ASSOCIACIÓ FAL·LERA
GEGANTERA DE LA
"SAGRADA FAMÍLIA"

1303003873/54

XXXXXXXX

ESBART CIUTAT COMTAL

1303003873/55

XXXXXXXX

1303003873/56

XXXXXXXX

1303003873/57

XXXXXXXX

1303003873/58

XXXXXXXX

1303003873/59

XXXXXXXX

1303003873/60

XXXXXXXX

COLLA GEGANTERA DE
MONTESQUIU
AGRUPACIÓ CULTURAL
FOLKLÒRICA OLESA
SARDANISTA
ASSOCIACIÓ CASTELLERS
DE MOLLET
COLLA DE GEGANTERS DE
RUBÍ
ASSOCIACIÓ BÈSTIA DE FOC
QUIMERA
GRUP DEL DRAC DE
TERRASSA

1303003873/61

XXXXXXXX

LA SATÀNICA DE SANT
ANDREU

1303003873/62

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ CULTURAL
SAGALS D'OSONA

1303003873/63
1303003873/64

XXXXXXXX
XXXXXXXX

ATENEU SANTCUGATENC
LA MALÈFICA DEL COLL

1303003873/65

XXXXXXXX

1303003873/66

XXXXXXXX

1303003873/67

XXXXXXXX

1303003873/68

XXXXXXXX

MIQUELETS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ TRABUCAIRES
DE TERRASSA
CENTRE CULTURAL EL
SOCIAL
FEDERACIÓ D'ATENEUS DE
CATALUNYA

1303003873/69

XXXXXXXX

1303003873/70

XXXXXXXX

1303003873/71

XXXXXXXX

1303003873/72

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ FEM BIR
CASA DE GRANADA
CULTURAL ANDALUZA DEL
VALLÈS OCCTAL.
COLLA DE CASTELLERS
D'ESPLUGUES
ASSOCIACIÓ JUVENIL DRAC
BALUK ASTHAROT I DIABLES
DE CA N'AURELL
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Enfaixa't Escaldat - Fase II
Programació continuada i
difusió CulturaTradicional i
Història
Els Gegants, embaixadors
de l'Eixample
Programació anual
d'activitats ECC. Ball de
Rams. Formació escènica
per a dansaires. Dansa a
l'escola. Ball Folki obert a
tothom. Gira espectacle
Ara i Abans
Consolidació de la Imatge
Corporativa de la Colla
Gegantera de Montesquiu

Anual 2013
Temporada castellera
2013

26

1.959

26

1.959

Actuacions 2013 i actes
del 20è Aniversari

26

1.959

Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

Projecte

1303003873/73

XXXXXXXX

ESBART DANSAIRE DE SANT
JOAN DESPÍ

1303003873/74

XXXXXXXX

COLLA DE DIABLES DE LLIÇÀ

1303003873/75

XXXXXXXX

1303003873/76

XXXXXXXX

1303003873/77

XXXXXXXX

1303003873/78

XXXXXXXX

1303003873/79

XXXXXXXX

1303003873/80

XXXXXXXX

1303003873/81

XXXXXXXX

1303003873/82
1303003873/83

XXXXXXXX
XXXXXXXX

CASTELLERS DE BADALONA
FEDERACIÓ DE CORS DE
CLAVÉ DE BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT
VILANOVÍ
ASSOCIACIÓ COLLA
CASTELLERA GANÀPIES DE
LA UAB
CENTRO DE ESTUDIOS
ROCIEROS Y CULTURA
ANDALUZA EN CATALUNYA
(CERCAT)
ATENEU IGUALADÍ DE LA
CLASSE OBRERA
SOCIETAT D'ESBARJO
CULTURAL I ESPORTS LA
PRINCIPAL (CASAL
SOCIETAT LA PRINCIPAL)
ASSOCIACIÓ CULTURAL
XIBARRI DE L'AVERN
CASTELLERS DE BERGA

1303003873/84

XXXXXXXX

1303003873/85

XXXXXXXX

1303003873/86

XXXXXXXX

1303003873/87

XXXXXXXX

1303003873/88

XXXXXXXX

1303003873/89

XXXXXXXX

1303003873/90

XXXXXXXX

1303003873/91

XXXXXXXX

1303003873/92

XXXXXXXX

1303003873/93

XXXXXXXX

1303003873/94

XXXXXXXX

1303003873/95

XXXXXXXX

CASTELLERS DE TERRASSA
COLLA DE DIABLES DE SANT
LLORENÇ
L'AGRUPA, ASSOCIACIÓ
CULTURAL DE MONTMELÓ
CENTRE CULTURAL EUSKAL
ETXEA

SCR LA UNIÓ DE MAS
RAMPINYO
ASSOCIACIÓ COLLA DE
TRABUCAIRES DE
CASTELLAR DEL RIU
DIABLES DE LES CORTS
TOT BELLVITGE, GRUP
SARDANISTA
HOGAR EXTREMEÑO DE
BARCELONA
COLLA JOVE DE
L'HOSPITALET
BALLETS DE CATALUNYA,
INSTITUCIÓ CULTURAL DE
BARCELONA
COORDINADORA D'ENTITATS
DE CULTURA ANDALUSA DE
TERRASSA
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Video Lipdub de la Cultura
Tradicional de Sant Joan
Despí
Espectacle de Teatre de
Foc - Les Bruixes de la
Vall del Tenes
Actuacions castelleres i
activitats de promoció del
fet casteller, i cohesió
social de la colla durant la
temporada 2013
Cantem per Barcelona i el
seu territori
Programació Cultural 2013
- Foment Vilanoví

Punts

Concedit
2013

26

600

25

1.887

25

1.887

25

1.887

25

1.887

Colla Castellera Ganàpies
de la UAB
Itinerància exposició
Rocío. Tiempos de María.
Itinerància exposició
Catalunya de Feria.

25

1.887

25

1.887

AteneuTOTS

25

1.887

25

1.887

25
25

1.887
1.887

24

1.815

24

1.815

23

1.743

23

1.743

23

1.743

22

1.500

22

1.671

22

835

22

1.500

22

500

22

1.671

22

1.671

El Casal, motor cultural de
la vila
A Santa Coloma de
Cervelló fem xibarri
Activitats anuals
Programa d'actuacions de
la Colla a la província de
Barcelona gener-desembre
2013
Activitats anuals i festa de
Walpurgis 2013
Programació activitats any
2013
La cultura basca, a
Barcelona
Activitats de cultura
popular i tradicional a la
SCR La Unió de Mas
Rampinyo 2013
Activitats de la Colla de
Trabucaires de Castellar
del Riu
Diables de Les Corts Activitat 2013
Grup Sardanista Tot
Bellvitge
Activitats Cultura Popular i
Tradicional
Actuacions Castelleres
2013
Ben viva, ben nostra!
(Cicle d'espectacle de
dansa tradicional 2013)

Activitats Anuals 2013

Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

Punts

Concedit
2013

22

920

22

1.671

22

1.671

22

1.400

22

1.500

21

1.599

21

1.599

21

1.500

21
21

1.599
1.599

21

1.599

21

1.599

21

1.200

21

1.599

21

1.599

21

1.599

21

655

20

1.222

20
20

1.527
1.000

Socio / Cultura i Oci

20

1.527

Activitats anuals

20

1.527

Aplec de les Roquetes

20

1.527

Festival de danses
Activitats Culturals Anuals
de l'Entitat

20

1.527

20

1.527

P.C.P. (Promoció Cultural
Popular)

20

1.527

Projecte

FEDERACIÓ DE COLLES
GEGANTERES DEL BAIX
LLOBREGAT
FEDERACIÓ DE BESTIARI DE
FOC DEL BAIX LLOBREGAT
CASA GALEGA DE
L'HOSPITALET

1303003873/96

XXXXXXXX

1303003873/97

XXXXXXXX

1303003873/98

XXXXXXXX

1303003873/99

XXXXXXXX

1303003873/100

XXXXXXXX

1303003873/101

XXXXXXXX

1303003873/102

XXXXXXXX

1303003873/103

XXXXXXXX

GEGANTERS DE MOIÀ
ASSOCIACIÓ COLLA
GEGANTERA D'OLOST
AS. COLLA GEGANTERA DE
NOU BARRIS
AGRUPACIÓ CORAL
CARDEDEUENCA
ASSOCIACIÓ AMIGOS
ROCIEROS MARISMEÑO DE
PREMIÀ DE MAR

1303003873/104
1303003873/105

XXXXXXXX
XXXXXXXX

BADALONA SARDANISTA
FESTES LAURONA

1303003873/106

XXXXXXXX

SOCIETAT CULTURAL SANT
JAUME DE PREMIÀ DE DALT

1303003873/107

XXXXXXXX

ORFEO BADALONÍ

1303003873/108

XXXXXXXX

1303003873/109

XXXXXXXX

1303003873/110

XXXXXXXX

1303003873/111

XXXXXXXX

CORAL SANT MEDIR
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA
DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
SOCIETAT CORAL OBRERA
LA GLÒRIA
SENTMENATENCA
AMICS DE SANT ANTONI
ABAT DE MARTORELL

1303003873/112

XXXXXXXX

DANSA I TRADICIÓ DE PRATS
DE LLUÇANÈS

1303003873/113

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ DIMONIS DE LA
FOSCA

1303003873/114
1303003873/115

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003873/116

XXXXXXXX

1303003873/117

XXXXXXXX

1303003873/118

XXXXXXXX

1303003873/119

XXXXXXXX

1303003873/120

XXXXXXXX

1303003873/121

XXXXXXXX

FEDERACIÓN ANDALUZA DE
COMUNIDADES
DIABLES KAPAOLTIS
FEDERACIÓN DE CASAS Y
CENTROS ARAGONESES EN
CATALUNYA
FEDERACIÓN DE
COMUNIDADES ORIGINARIAS
DE CASTILLA-LA MANCHA EN
CATALUNYA
AGRUPACIÓ SARDANISTA
L'IDEAL DE CLAVÉ
AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA
AMUNT I CRITS
CENTRO ARAGONÉS DE
TERRASSA
CENTRO ARAGONÉS DE
L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
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Activitats Anuals
Geganteres
Comença el joc, comença
el foc
Actividades culturales y de
juventud
130 Anys de la Geganta
Princesa
Trobada Gegantera d'Olost
Promoció de la cultura
catalana
Activitats de continuïtat
2013

Aniversario de la Entidad
Programació d'activitats
any 2013
Festes Laurona
Activitats de Cultura
Popular i Tradicional
Catalana amb
Programació Continuada
Escola Tècnica Vocal /
Jocs de Falda
Història de Catalunya en
cançons
Expositor Mòbil per a
Pessebres (Museu
Didàctic)
Projectes d'activitats 2013
- Sumem Cultura
Programa Anual
d'activitats
Danses vives de Prats de
Lluçanès i altres costums
populars
Dimonis de la fosca a
Gràcia - Tradició i
modernitat
Fomento de la Cultura
Popular y Tradicional
2013
Activitats anuals

Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

1303003873/122

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ CULTURAL I
D'ESBARJO MESTRES DEL
GAI SABER

1303003873/123

XXXXXXXX

1303003873/124

XXXXXXXX

1303003873/125

XXXXXXXX

1303003873/126

XXXXXXXX

1303003873/127

XXXXXXXX

1303003873/128

XXXXXXXX

1303003873/129

XXXXXXXX

1303003873/130

XXXXXXXX

CENTRO ARAGONÉS DE
BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE ENTIDADES
CULTURALES GALEGAS EN
CATALUNYA (ASOCIACIÓN
DE CENTROS Y CASAS
GALLEGOS EN CATALUNYA) (ACCEGALCAT)
AGRUPACIÓ DE BASTONERS
DE CASTELLBELL I EL VILAR
SECCIÓ SARDANISTA EL
PROGRÉS DE MARTORELL
CENTRO ARAGONÉS DE
SARRIÀ
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
PUNTAIRES
CENTRO RECREATIVO Y
CULTURAL ARAGONES DE
RIPOLLET
ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL
CENTRE EXCURSIONISTA
PUIGCASTELLAR PATRONAT PRO APLEC

1303003873/131
1303003873/132

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003873/133

XXXXXXXX

1303003873/134

XXXXXXXX

1303003873/135

XXXXXXXX

1303003873/136

XXXXXXXX

1303003873/137

XXXXXXXX

1303003873/138

XXXXXXXX

1303003873/139

XXXXXXXX

1303003873/140

XXXXXXXX

1303003873/141

XXXXXXXX

1303003873/142

XXXXXXXX

1303003873/143

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES
DEL DISTRICTE DE SANT
ANDREU
ATENEU ORDALENC
ASSOCIACIÓ COLLA
CASTELLERS DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
ASSOCIACIÓ COLLA
GEGANTERA DE MOLINS DE
REI
CASA DE ARAGÓN DEL PRAT
DE LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ ROCIERA
ANDALUZA VOCES DEL
CAMINO DE TERRASSA
ASSOCIACIÓ UDOLS DE FOC.
DIABLES A CALELLA
CENTRO CULTURAL
ANDALUZ VICENTE
ALEIXANDRE
AGRUPACIÓ CORAL LA
LLÀNTIA D'IGUALADA
COORDINADORA
D'ASSOCIATS PER LA
LLENGUA CATALANA - CAL
CENTRO CULTURAL
CASTILLA-LA MANCHA DE
BADALONA
GRUP CORAL L'ALBADA CAN
PAHISSA
CENTRO CASTELLANOLEONÉS DE SANT BOI DE
LLOBREGAT

1303003873/144

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ JUVENIL DELS
DIABLES DE LA NIT
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Projecte

Punts

Concedit
2013

Ball de gitanes de Mataró
Programació Anual de la
Cultura Popular i
Tradicional 2013

20

1.527

20

1.527

20

1.527

20

1.000

20

1.400

20

1.527

19

1.455

19

1.455

Pla d'Activitats 2013
Difusió i manteniment del
Ball de Bastons
Activitats sardanistes a
Martorell 2013
Programació Anual C.A.S.
- Festes de Primavera
2013
XXV Aniversari As.
Catalana de Puntaires

Festividades singulares
Realització d'activitats per
difondre la cultura
sardanista a la nostra
ciutat
Taller punta
contemporània-Difusió de
noves tècniques de punta
de coixí
Festa Major

19

1.455

19
19

1.455
1.455

Foment del fet casteller a
la ciutat de Sta. Coloma

19

1.455

19

1.455

19

1.250

Intercambios Culturales

19

1.245

Diables a Calella

18

1.383

Any del Centenari dels
Gegants de Molins de Rei
XXI Mostra Folklòrica
Internacional

Actividades Culturales Año
2013
Activitats previstes per el
2013

18

1.383

18

1.383

Correllengua 2013

18

1.383

18

1.383

18

1.383

18

1.383

18

1.383

Programa de Actividades.
25 Aniversario
Cant Coral Gent Gran i
visites culturals

Programa anual
Pla 2013 per a la millora
de la Colla de Diables Els
Esclata Aglans d'Avià

Núm. Operació
comptable

NIF

1303003873/145

XXXXXXXX

1303003873/146

XXXXXXXX

1303003873/147

XXXXXXXX

1303003873/148

XXXXXXXX

1303003873/149

XXXXXXXX

1303003873/150

XXXXXXXX

1303003873/151

XXXXXXXX

1303003873/152

XXXXXXXX

1303003873/153

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ SARDANISTA
COLLBLANC-TORRASSA
AGRUPACIÓ SARDANISTA
TORELLÓ
ASSOCIACIÓ AMICS DEL
BESÒS
CASINO DE CALDES,
FUNDACIÓ PRIVADA

1303003873/154

XXXXXXXX

COLLA CASTELLERA ELS
ENCANTATS DE BEGUES

1303003873/155

XXXXXXXX

1303003873/156

XXXXXXXX

1303003873/157

XXXXXXXX

1303003873/158

XXXXXXXX

1303003873/159

XXXXXXXX

ORFEÓ LA LIRA
FOMENT DE LA SARDANA DE
RUBÍ
HERMANDAD ROCIERA
ANDALUZA LAS MARISMAS
SOCIETAT CORAL L'IDEAL
D'EN CLAVÉ
COLLA GEGANTERS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ

1303003873/160

XXXXXXXX

SOCIETAT CORAL ELS AMICS

1303003873/161

XXXXXXXX

1303003873/162

XXXXXXXX

1303003873/163

XXXXXXXX

1303003873/164

XXXXXXXX

Entitat

Projecte

CASA DE ANDALUCÍA DE
CERDANYOLA
ASSOCIACIÓ DE DIABLES DE
SANT PAU D'ORDAL

Programa Anual de Actos
y Actividades
Associació de Diables de
Sant Pau d'Ordal
Activitats culturals de Cant
Coral

COR L'ESPIGA DE CUBELLES
GRUP SARDANISTA LA
FLORIDA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
CATALUNYA SARDANISTA

ATENEU CULTURAL
CATALÒNIA
CENTRO ANDALUZ DE LA
COMARCA DE ESTEPA Y
SIERRAS DEL SUR
ESBART DANSAIRE CASTELL
DE TONA
CASINO DEL CENTRE DE
L'HOSPITALET
CENTRO CULTURAL
ANDALUZ HERMANDAD
NTRA. SRA. DEL ROCÍO
DIVINA PASTORA DE
MATARÓ

1303003873/165

XXXXXXXX

1303003873/166

XXXXXXXX

1303003873/167

XXXXXXXX

1303003873/168

XXXXXXXX

PENYA TAURINA
MANLLEUENCA
CASTELLERS DE LA
SAGRADA FAMÍLIA
DANSAIRES DE
L'HOSPITALET

1303003873/169

XXXXXXXX

AGRUPACIÓ SARDANISTA
MANLLEUENCA
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Cursos Sardanes, Ballades
Cicle Concerts de
Sardanes
Aplec de sardanes a
Collblanc-Torrassa i
activitats 2013
Activitats programades per
l'any 2013
Promoció de Danses
Culturals d'Arreu del Món
Activitats Culturals
Colla Castellera Els
Encantats de Begues
temporada 2013
Foment de la Cultura
Catalana amb el Cant
Coral
Audicions de sardanes any
2013
Activitats Culturals.
Romería del Rocío 2013

Punts

Concedit
2013

18

1.383

17

1.311

17

800

17

1.311

17

1.311

17

1.311

17

1.311

17

1.311

17

1.311

17

500

17

1.200

17

1.311

17

1.311

16

1.239

16

1.239

Promoció del Cant Coral
Activitats Gegants
Vilanova i la Geltrú 2013
Balls Tradicionals i Cafè
Teatre
Ensenyament i concerts de
cant coral i sardanes, i
diverses activitats culturals
durant tot l'any 2013

16

1.239

16

1.239

Integració de la Cultura
Andalusa i Catalana

16

1.239

Activitats 2013

16

1.239

Programació Anual 2013

16

1.239

16

1.239

16

1.239

16

1.239

16

1.000

16

1.239

Programació continuada,
cursos de balls de saló i
festival fi de curs
Programa Anual
d'activitats CulturalsTaurines
Aixequem castells a les
comarques de Barcelona
Programació de Ballades
Anuals
Activitats de l'Agrupació
Sardanista Manlleuenca a
la ciutat de Manlleu per la
programació de l'any 2013

Núm. Operació
comptable

NIF

1303003873/170

XXXXXXXX

1303003873/171
1303003873/172
1303003873/173

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003873/174

XXXXXXXX

Entitat

Projecte

ASSOCIACIÓ COLLA DE
DIABLES DEL MERCADAL
INFERNAL
AMICS DELS GEGANTS DE
MATADEPERA
DIMONIS DE TEIÀ
UNIÓN BEGUDENCA
AMICS DEL PESSEBRE
VIVENT DE LA TORRETA

FEDERACIÓN DE ENTIDADES
CULTURAIS GALEGAS DE
CATALUNYA
UNIÓN CULTURAL
EXTREMEÑA ANOIA
ASSOCIACIÓ CENTRO
CULTURAL ANDALUZ DE
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS
FOMENT DE LA SARDANA DE
BARCELONA
FEDERACIÓN DE ENTIDADES
CULTURALES ANDALUZAS
DE MATARÓ (FECAM)
CENTRO ANDALUZ CASA DE
HUELVA EN HOSPITALET DE
LLOBREGAT
CÍRCULO DE CASTILLA Y
LEÓN CASA REGIONAL EN
BARCELONA
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
CORNELLÀ

1303003873/175

XXXXXXXX

1303003873/176

XXXXXXXX

1303003873/177

XXXXXXXX

1303003873/178

XXXXXXXX

1303003873/179

XXXXXXXX

1303003873/180

XXXXXXXX

1303003873/181

XXXXXXXX

1303003873/182

XXXXXXXX

1303003873/183

XXXXXXXX

1303003873/184

XXXXXXXX

1303003873/185

XXXXXXXX

1303003873/186

XXXXXXXX

1303003873/187

XXXXXXXX

1303003873/188

XXXXXXXX

1303003873/189

XXXXXXXX

1303003873/190

XXXXXXXX

1303003873/191

XXXXXXXX

1303003873/192

XXXXXXXX

1303003873/193

XXXXXXXX

ESBART FOLKLÒRIC
D'HORTA
SOCIETAT CORAL AMICS DE
LA UNIÓ
CENTRE CULTURAL ELS
PROPIS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
SANT ANTONI

1303003873/194

XXXXXXXX

CERCLE D'AGERMANAMENT
OCCITANO-CATALÀ (CAOC)

PENYA CULTURAL EL TIRURÍ
COLLA GEGANTERA DE
PALLEJÀ
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUZA CASA DE FUENTE
OBEJUNA DE CATALUNYA EN
L'HOSPITALET
ACADÈMIA CATÒLICA DE
SABADELL
ASSOCIACIÓ A ULTRANÇA 9
DE JULIOL 1713
CENTRO GALEGO NÓS DE
SABADELL
COORDINADORA
SARDANISTA DE
L'HOSPITALET
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Promoció d'activitats en
l'àmbit de la cultura de foc
adreçades a infants i
famílies
Rèplica Gegants Llorenç i
Agnes
Activitats 2013
Activitats i festes 2013
Pessebre Vivent de la
Torreta
Letras Galegas, Día de la
Patria Galega, Encontro
Corais y Festival de
Música Tradicional y
Popular Galega
Projecte d'activitats
culturals

Punts

Concedit
2013

15

1.167

15
15
15

1.167
1.167
1.167

15

1.167

15

1.167

14

1.000

14

1.095

Proyecto Actividades
Culturales 2013
Divulgació cultura
sardanista
Programació continuada
cursos de balls de saló i
festival fi de curs

14

704

14

1.095

Cultura Andaluza Centro
Andaluz Casa de Huelva

14

1.095

Castilla y León en
Cataluña

14

1.095

14

1.095

Activitats anuals
Fiestas Culturales y
Populares A.C. "El Tirurí"
Trobades de Colles
Geganteres

14

1.095

14

1.095

Activitats Culturals any
2013

14

1.095

14

1.095

14

1.095

14

1.095

14

1.095

13

1.023

13

1.023

13

1.023

13

1.023

13

1.023

Activitats culturals
Recreació del 2n Regiment
Ciutat de Barcelona i
Regiment de Dones
Programació Anual
d'Activitats
Programació i
ensenyament de sardanes
a l'Hospitalet any 2013
Estudi i difusió de la
Cultura Catalana a través
de la dansa tradicional
Programació Coral 2013
Promoció de la cultura
catalana
Diables i Trabucaires de
Sant Antoni
Promoció i foment de la
cultura popular i tradicional
occitana i les relacions
occitano-catalanes

Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat
CENTRO CULTURAL
RECREATIVO EXTREMEÑO
"LA SEGARRA" DE
CORNELLÀ
ESBART DANSAIRE
SANTPOLENC
GRUP SARDANISTA HORTA
COMISSIÓ RIPOLLETENCA
D'ACTIVITATS CULTURALS
GRUP SARDANISTA NOVA
CRIDA
ASSOCIACIÓ CULTURAL I
RECREATIVA DE L'ESTANY

1303003873/195

XXXXXXXX

1303003873/196
1303003873/197

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1303003873/198

XXXXXXXX

1303003873/199

XXXXXXXX

1303003873/200

XXXXXXXX

1303003873/201

XXXXXXXX

1303003873/202

XXXXXXXX

1303003873/203

XXXXXXXX

FUNDACIÓ PRIVADA PROCAT
BALL DE DIABLES MAGNUS
DE VILOBÍ DEL PENEDÈS
COLLA DE BASTONERS DE
GRÀCIA

1303003873/204

XXXXXXXX

CENTRO CULTURAL
ROCAFONDA

1303003873/205

XXXXXXXX

1303003873/206

XXXXXXXX

1303003873/207

XXXXXXXX

1303003873/208

XXXXXXXX

1303003873/209

XXXXXXXX

1303003873/210

XXXXXXXX

L'ESQUIROL PUNTAIRE
COLLA DE GEGANTS I
GRALLERS DEL XUP
CASA DE ANDALUCÍA
D'ANOIA A VILANOVA DEL
CAMÍ

1303003873/211

XXXXXXXX

GRUP PA, VI I MOLTÓ

1303003873/212

XXXXXXXX

1303003873/213

XXXXXXXX

1303003873/214

XXXXXXXX

1303003873/215

XXXXXXXX

1303003873/216

XXXXXXXX

1303003873/217

XXXXXXXX

1303003873/218

XXXXXXXX

1303003873/219

XXXXXXXX

1303003873/220

XXXXXXXX

1303003873/221

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ GRUP
SARDANISTA MAIG
CENTRO CULTURAL DE
ANDALUCÍA EN MANRESA
ASSOCIACIÓ CORAL
XEREMELL CAPELLADES

CASA DE CASTILLA-LA
MANCHA EN BARCELONA
FEDERACIÓ
COOORDINADORA DIABLES
DE LA CIUTAT DE
BARCELONA
ESPLAI ARTESENC DE
L'AMISTAD
FOTO-FILM CALELLA
BRUIXES I DIABLES BON
PASTOR
ASSOCIACIÓ SARDANISTA
DE FOLGUEROLES
GERMANDAT SANT ANTONI
ABAT COLLA VELLA
CENTRE CULTURAL I
RECREATIU DE PINEDA DE
MAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL Y
RECREATIVA SANTA
EUGÈNIA
HOGAR-CENTRO
CASTELLANO Y LEONÉS DE
CATALUNYA
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Projecte

Punts

Concedit
2013

Actividades Culturales año
2013

13

1.023

Activitats 2013
A Horta ballem sardanes
Activitats Colla Gegants de
Ripollet
Programació estable de
sardanes a Manresa 2013
Activitats programades per
l'any 2013
Promoció de la cultura
catalana
Programació Anual Diables
Magnus

13
13

1.023
600

13

1.023

13

1.023

13

760

12

951

12

700

Bastoners amb Gràcia
Programació continuada
cursos de balls de saló i
festival fi de curs
Particip. Campionats BCN i
de Catalunya de Colles
Sardanistes 2013

12

951

12

951

12

951

Diverses activitats 2013

12

951

Activitats Tradicionals
Divulgació de les puntes
de coixí
XVa Trobada Gegantera
"El Xup" - Activitats Anuals

12

951

12

440

12

951

12

600

Programa 2013
Cultura popular i tradicions
catalanes
El Ingenioso Hidalgo en la
ciudad Condal de
Barcelona

11

879

11

879

Actes de la Federació de
Diables de la Ciutat de
Barcelona

11

879

11

879

10

807

9

735

Cant, sardanes i teatre
Associacionisme cultural
relacionat amb la imatge
Renovació de la Colla,
bèstia i banda
Colla Sardanista de
Folgueroles
Passada Tres Tombs,
restauració Carro gran

9

735

8

663

Programació estable 2013

7

591

7

591

6

519

Activitats anuals de teatre
2013
Programa de interacció
cultures catalanes i
castellà-lleonesa

Núm. Operació
comptable

NIF

1303003873/222

XXXXXXXX

1303003873/223

XXXXXXXX

Entitat

Projecte

Punts

Concedit
2013

DIABLES DEL CLOT DE
L'INFERN DE PUIG-REIG
ASOC. DE VECINOS SECTOR
ROCAFONDA.

Escola de Tradicions i
Patrimoni Immaterial de
Puig-reig
Els balls de plaça a casa
nostra i el Ball d'Envelat

6

519

5

447

Segon.- DISPOSAR una despesa total de tres-cents quaranta-nou mil nou-cents
seixanta-sis
(349.966)
€,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/40100/334A1/48903 del pressupost de l’exercici 2013, per fer front a les
subvencions que s’atorguen.
Tercer.- APROVAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents:
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de
febrer de 2014.
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de
la despesa (factures) , que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
les bases, 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 RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
•
•

S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció
atorgada.
S’haurà d’indicar el cost total del projecte/activitat, que haurà de ser com a
mínim del doble de la subvenció atorgada.

Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los a l’entitat beneficiària.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada.
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Quart.- 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.
Cinquè.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons
l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció i pels
motius que es manifesten:
1.- Per haver presentat escrit de renúncia a la convocatòria:
Nº
17

NIF
XXXXXXXX

18

XXXXXXXX

19

XXXXXXXX

21

XXXXXXXX

100

XXXXXXXX

149

XXXXXXXX

181

XXXXXXXX

199

XXXXXXXX

208

XXXXXXXX

217

XXXXXXXX

285

XXXXXXXX

Entitat
COLLA DE GEGANTERS DE RUBÍ
COLLA DE TRABUCAIRES DE
SANTA COLOMA DE GRAMANET
COLLA DE TRABUCAIRES DE
SANTA COLOMA DE GRAMANET
LLUÏSOS DE GRÀCIA DE
BARCELONA
FEDERACIÓ SARDANISTA DE
CATALUNYA
AMICS DE LA SARDANA D'ARTÉS
ASSOCIACIÓ AMIGOS ROCIEROS
MARISMEÑO DE PREMIÀ DE MAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUZA CASA DE SEVILLA
COLLA DE GEGANTERS DE SANT
CELONI
LLUÏSOS D'HORTA
ESBART DANSAIRE DE
GRANOLLERS

Projecte
Construcció d'un capgros
Celebració 25 Aniversari
Representació Guerra del Francès a Santa
Coloma de Gramenet
Cicle d'espectacles familiars: Lluïsos Titelles
Dinamització i foment de la sardana durant l’any
2013
Programa Anual d'Activitats Amics de la
Sardana d'Artés
Aniversario de la Entidad
Activitats Anuals
Programació d'activitats anuals de la Colla de
Geganters i Grallers de Sant Celoni
Projecte de dinamització cultural dels Lluïsos
d'Horta
Esbart Dansaire de Granollers

2.- Per aplicació de la Base 24, en haver presentat sol.licitud a la convocatòria per a
projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional, per a l’any
2013:
Nº

NIF

273

XXXXXXXX

Entitat
ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE
TRABUCAIRES DE CATALUNYA

Projecte
L'any trabucaire

3.- Per tractar-se d’una administració pública:
Nº

NIF

6

XXXXXXXX

Entitat
AJUNTAMENT DE MEDIONA

Projecte
VII Trobada Gegantera, Creació de Ball de
Gitanes i Grup de Balls Tradicionals Infantils

4.- Per tractar-se d’entitats que, malgrat organitzar activitats de caire cultural, els seus
estatuts no recullen com a objectiu principal la realització d’activitats vinculades al
foment i/o difusió de la cultura popular i tradicional:

53/183

Nº
34
50

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX

166

XXXXXXXX

187

XXXXXXXX

202

XXXXXXXX

203

XXXXXXXX

204

XXXXXXXX

270

XXXXXXXX

Entitat
GRUP DE TEATRE LA FAIA
ASSOCIACIÓ ESPAI JUGAJORBA
CASAL CORPUS GRUP DE
TEATRE
ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS
D'ARENYS DE MAR
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE
CENTRE DE CULTURA DE DONES
FRANCESCA BONNEMAISON
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
L'ORGUE
ASSOCIACIÓ PER LA MÚSICA
D'ORGUE DE CABRERA DE MAR
FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I
GUÀRDIA

Projecte
Pastorets 2013 - 25è Aniversari de l'Entitat
Activitats Espai Jugajorba 2013
Programa Activitats 2013
Xerrades de participació

Teixim la Bonne
XXXIIIè Cicle els Orgues de Catalunya
Ars Organística 2013: XV Curs del Maresme i
XXIII Cicle de Concerts a Cabrera de Mar
Cultura popular ahir i avui

5.- Per haver estat presentada fora de termini:
Nº

NIF

268

XXXXXXXX

279

XXXXXXXX

Entitat
HERMANDAD ANDALUZA NTRA.
SRA. DEL ROCÍO DE SABADELL
CENTRO REGIONAL DE MURCIA AGRUPACIÓN LORQUINA DE
MOLINS DE REI

Projecte
Activitats any 2013

Promoció Cultural Murciana

6.- Per tractar-se d’un projecte no subvencionable dins d’aquesta convocatòria:
Nº

NIF

173

XXXXXXXX

175

XXXXXXXX

188

XXXXXXXX

196

XXXXXXXX

206

XXXXXXXX

223

XXXXXXXX

266

XXXXXXXX

278

XXXXXXXX

280

XXXXXXXX

Entitat

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU
ASSOCIACIÓ COR DE CAMBRA
ANTON BRUCKER
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
ENS DE COMUNICACIÓ
ASSOCIATIVA
SOCIETAT CATALANA DE
MICOLOGIA
ASSOCIACIÓ ACADÈMIA
CATALANA DE LA MÚSICA
ATENEUS LAICS I
PROGRESSISTES
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA
MÚSICA D'AVINYÓ
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
MOIÀ

Projecte
Programa de difusió de la cultura popular
catalana, de teatre, cinema, música i dansa per
a infants i joves: Pedagogia de l'Espectacle
Foment del Cant Coral
Programació anual de cursos de Cultura
Popular i Tradicional
Activitats Anuals
Cicle d'exposicions de bolets arreu de
Catalunya
Activitats 2013
Cicle d'Activitats XarxaAteneu 2013
XI Tallers Musicals d'Avinyó - juliol 2013
Audicions al parc

7.- Per no tractar-se d’una programació continuada d’activitats anuals:
Nº

NIF

13

XXXXXXXX

22
27

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Entitat
ASSOCIACIÓ CULTURAL
PLATAFORMA ODÉON
CENTRO GALLEGO DE
BARCELONA
ASSOCIACIÓ JUVENIL Q-FOIS
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Projecte
XI Festival Re-Percussió per l'Odéon
Día del Apostol Santiago
13a Festa Bruixa

Nº

NIF

Entitat
ASSOCIACIÓ D'ARTESANS DE
BAGÀ
CENTRO EXTREMEÑO EN
CATALUNYA "MUÑOZ-TORRERO"
AGRUPACIÓN ANDALUZA SAN
SEBASTIÁN DE LOS
BALLESTEROS
ASSOCIACIÓ CULTURAL I
RECREATIVA DE LA SERENATA
DEL CARRER DE SANT RAMON
COLLA GEGANTERA DE
TAVERTET
ASSOCIACIÓN ROCIERA
ANDALUZA DE RUBÍ
ASSOCIACIÓ DEL CONCURS
D'HABILITAT DE GOSSOS
D'ATURA DE CASTELLAR DE
N'HUG
AGRUPACIÓ DE CULTURA
POPULAR DE CASTELLDEFELS
FUNDACIÓ PRIVADA MORET I
MARGUI PER LA MEMÒRIA DE LA
POBLACIÓ
TONIS DE TONA
GRUP DE TEATRE INDEPENDENT
TEATRE DEL SOL DE SABADELL

36

XXXXXXXX

40

XXXXXXXX

41

XXXXXXXX

53

XXXXXXXX

83

XXXXXXXX

84

XXXXXXXX

96

XXXXXXXX

105

XXXXXXXX

108
122

XXXXXXXX
XXXXXXXX

128

XXXXXXXX

132

XXXXXXXX

190
191

XXXXXXXX
XXXXXXXX

193

XXXXXXXX

201

XXXXXXXX

213
216

XXXXXXXX
XXXXXXXX

220

XXXXXXXX

222

XXXXXXXX

224

XXXXXXXX

236

XXXXXXXX

237

XXXXXXXX

ARXIU TOBELLA-TERRASSA
COLLA DE DIABLES DE
TORRELLES DE LLOBREGAT
SOCIETAT CORAL L'ALIANÇA
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO LOS MARISMEÑOS
DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET
ASSOCIACIÓ CULTURAL AMIGOS
DE SAN FROILÁN
ESBART DANSAIRE SANT
MARÇAL
ASSOCIACIÓ CAPIBOLA
ASSOCIACIÓ SARDANISTA DE
FOLGUEROLES
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUZ COFRADÍA DE LA
VERACRUZ Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES
SOCIETAT DE SANT MIQUEL
DELS SANTS
HERMANDAD ROCIERA
ANDALUZA DE RUBÍ
(HERMANDAD NTRA SRA DEL
ROCIO DE RUBÍ)
CASA CULTURAL SABOR
ANDALUZ DE MATARÓ

239
243

XXXXXXXX
XXXXXXXX

PENYA BOLETAIRE DE BERGA
ASSOCIACIÓ MARESMON
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Projecte
Fira de Demostració d'Oficis
Jornades de bailes Populares y Gastronomia
Típica

Premios San Sebastián

Festes Tradicionals de Casa (Serenata)
VIII Trobada de Colles Geganteres
Celebración del Rocío en Catalunya

Celebració Concurs Internacional de Gossos
d'Atura de Castellar de n'Hug
XXXè Aniversari dels Diables de Castelldefels

"Memòria dels pobles"
Festa de Sant Antoni Abat
Oncle Vània
Exposició i Taula Rodona sobre la Cultura
Popular i Tradicional i, el Servei de Consulta
Diària dels Fons de l'Arxiu Tobella
Renovació vestuari de la Colla de Diables de
Torrelles
Inauguració Monument a Josep Anselm Clavé

Activitats Culturals 2013
Festes de San Froilán
XXX Mostra de Dansa Popular
Festival blues barcelona
4 hores de sardanes a la Damunt

Semana Santa 2013
Passió segons Sant Mateu

Rocío en Catalunya
Romería de Mataró
57è Concurs de Boletaires any 2013
"Declarada interès turístic"
Vestuari per la festa El Serpent de Manlleu

Nº

NIF

247

XXXXXXXX

249

XXXXXXXX

250

XXXXXXXX

251

XXXXXXXX

253

XXXXXXXX

263
264

XXXXXXXX
XXXXXXXX

265

XXXXXXXX

Entitat
ASSOCIACIÓ PROCESSÓ DEL
DIJOUS SANT DE BADALONA
ELS TONIS DE STA. EUGÈNIA DE
BERGA
ASSOCIACIÓ FESTA MAJOR DE
SÚRIA
FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DE
CALAF
BALL DE DIABLES DE SANT
QUINTÍ DE MEDIONA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUZA MURCIANA VIRGEN
DE LAS MARAVILLAS
ASSOCIACIÓ CULTURAL ESPLAI
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUSA DE TORELLÓ

Projecte
Processó del Dijous Sant de Badalona
Festa dels Tonis Santa Eugènia de Berga
Festa Major Súria 2013
Pastorets de Calaf
El Dia del Ball de Diables de Sant Quintí de
Mediona

Romería Virgen de las Maravillas
Pastorets de l'Ametlla de Merola
Romería Rociera de Torelló

Sisè.- NOTIFICAR els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 14 de les Bases, a fi i efecte que
presentin la documentació oportuna per tal de justificar la subvenció, així com també
als altres interessats.
Setè.- PUBLICAR la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases i l’article 18 de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació.
22.- Dictamen que proposa per delegació del Ple, aprovar l’atorgament de
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i
tradicional per a l’any 2013, segons les Bases específiques en règim de
concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta
Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la Presidència
de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de setembre
(ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i delegat de
Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 11 d’abril de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar les Bases reguladores i convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment
i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (AJG 135/13), publicades al
BOPB de 16 d’abril de 2013 (convocatòria 04943/13).
Mitjançant Decret del President de la Corporació de data 30 d’abril (D3503/13), ratificat
per la Junta de Govern de data 9 de maig de 2013 (AJG 193/13), es modificà la Base
24 i es perllongà el termini de presentació de les sol.licituds fins el dia 10 de juny de
2013.
Per Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 6 de setembre de 2013
(D7394/13), ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre (AJG395/13), es
perllongà fins el 30 de novembre de 2013 el termini de resolució d’aquesta
convocatòria i es modificà la composició de l’òrgan competent per elaborar la proposta
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de concessió de les subvencions, per adequar-lo al que regula l’article 12 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15 de gener de 2009).
De conformitat amb la norma 13 de les esmentades Bases, 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 un òrgan col·legiat
integrat per l’Il.lma. Diputada adjunta de Cultura, la Coordinadora en matèria de
Cultura, un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona, un
representant de la Gerència de Serveis de Cultura i un representant designat per la
Diputada adjunta de Cultura, per formular la corresponent proposta de resolució de la
convocatòria 04943/13, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds aplicant
els criteris de previstos en les Bases.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que
s’adjunta com annex I.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la sessió celebrada a les 10h. del dia 15 d’octubre de 2013, que s’adjunta
com annex II.
Atès que l’import total, que la Junta de Govern va aprovar per a aquesta convocatòria
pública és de dos-cents vint-i-sis mil (226.000) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40100/334A1/48903 del pressupost de l’exercici 2013.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013, segons les Bases
específiques en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern
d’aquesta Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la
Presidència de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de
setembre (ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013), 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, la qual s’adjunta com annex II:
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Relació de Subvencions atorgades:
Núm. Operació
comprable

NIF

1303003852/1

XXXXXXXXX

1303003852/2

XXXXXXXXX

1303003852/3

XXXXXXXXX

1303003852/4

XXXXXXXXX

1303003852/5

XXXXXXXXX

1303003852/6

XXXXXXXXX

1303003852/7

XXXXXXXXX

1303003852/8

XXXXXXXXX

1303003852/9

XXXXXXXXX

1303003852/10

XXXXXXXXX

1303003852/11

XXXXXXXXX

1303003852/12

XXXXXXXXX

1303003852/13

XXXXXXXXX

1303003852/14

XXXXXXXXX

1303003852/15

XXXXXXXXX

1303003852/16

XXXXXXXXX

1303003852/17

XXXXXXXXX

1303003852/18

XXXXXXXXX

1303003852/19
1303003852/20

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

1303003852/21

XXXXXXXXX

1303003852/22

XXXXXXXXX

1303003852/23
1303003852/24

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

1303003852/25

XXXXXXXXX

1303003852/26

XXXXXXXXX

Entitat
AGRUPACIÓ DEL BESTIARI
FESTIU I POPULAR DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ FOMENT DE LA
RUMBA CATALANA (FORCAT)
FUNDACIÓ PRIVADA FESTA
MAJOR DE GRACIA
SABADELL CULTURA
ASSOCIACIÓ CULTURAL ÉS
LLEGENDA
CTR. CULT. GITANO DE LA
MINA
ASSOCIACIÓ DE FESTES DE
LA PLAÇA NOVA - COMISSIÓ
DE FESTES DE SANT ROC
ASSOCIACIÓ CULTURAL
UTOPIA GLOBAL
COLLA DE GEGANTERS DE
SANT JOAN DESPÍ
FUNDACIÓ PRIVADA LA
PASSIÓ D'ESPARREGUERA
GEGANTERS I GRALLERS DE
SANT CLIMENT
ASSOCIACIÓ CULTURAL
FESTA MEDIEVAL SANT JORDI
DE BADALONA
LA COLÒNIA MODERNISTA
ASSOCIACIÓ VILASSANESA
D'ACTIVITATS DE LLEURE
(AVAL)
ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA
ORLANDAI
ASSOCIACIÓ TITELLAIRE DE
ROQUETES
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
I COMISSIONS DE CARRERS
DE LA FESTA MAJOR SANTS
DE BÒLIT! UNIÓ DE COLLES
DE CULTURA POPULAR DE
PREMIÀ DE MAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL 18 DE
SETEMBRE
FUNDACIÓN FECAC
FESTA MAJOR INFANTIL EL
SIDRAL
COLLA DE GEGANTERS/ES I
GRALLERS/ES DE CALELLA
ASSOCIACIÓ PER LA
PROMOCIÓ D'ESPECTACLES
INFANTILS I JUVENILS DE
BADALONA
DIABLES D'IGUALADA

FUNDACIÓ PRIVADA PERE
CLOSA
ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE
L'IMAGINARI DE VILANOVA I
LA GELTRÚ
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Projecte

Punts

Concedit
2013

La Passejada de les Bèsties
Festives 2013 (Comarques de
Barcelona)

38

1.834,00

Diada de la Rumba 2013

32

1.546,00

Festes de Gràcia
8a Edició de "Sabadell, festa i
tradició"

31

1.498,00

31

1.498,00

Festival de Llegendes de Catalunya
Tertulia Flamenca del Centro
Cultural Gitano La Mina

31

1.498,00

30

1.450,00

24 Festes de Sant Roc de la Plaça
Nova

30

1.450,00

VII Edició de la Nit de Castells

30

1.450,00

Tres Tombs de Sant Joan Despí

28

1.354,00

La Passió d'Esparreguera 2013
20 Anys de gegant a Sant Climent 5a Mostra de Grups Folklòrics

28

1.354,00

28

1.354,00

Festa Medieval "Pirates a Badalona"
XIII Festa del Modernisme de la
Colònia Güell

28

1.354,00

27

1.306,00

Vilafoc 2013
Promoció festes populars Casa
Orlandai 2013

26

1.258,00

26

1.258,00

Un titella per a Roquetes

26

1.258,00

Festes de Sants
Rebombori'13, Festa de la cultura
popular i la música folc a Premià de
Mar, 10 anys

26

1.258,00

26

1.258,00

XVII Aplec de Cardona
Feria de Abril de Catalunya
Festa Major Infantil i Aula de les Arts
de carrer de Sant Joan de
Vilatorrada 25 anys

26
26

1.258,00
1.258,00

25

1.210,00

Calella, Ciutat Gegantera 2013

25

1.210,00

25
25

1.210,00
1.210,00

25

1.210,00

Cercavila de l'Imaginari de Vilanova i
la Geltrú
25

1.210,00

La Diada Nacional a badalona
"Trencant Setges" i actes del
Tricentenari
25 Anys de la Víbria d'Igualada
Difusió de la cultura popular i
tradicional gitano-catalana als
centres educatius de la província de
Barcelona

Núm. Operació
comprable

NIF

1303003852/27

XXXXXXXXX

1303003852/28

XXXXXXXXX

1303003852/29

XXXXXXXXX

1303003852/30

XXXXXXXXX

1303003852/31

XXXXXXXXX

1303003852/32

XXXXXXXXX

1303003852/33

XXXXXXXXX

1303003852/34

XXXXXXXXX

1303003852/35

XXXXXXXXX

1303003852/36
1303003852/37

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

1303003852/38

XXXXXXXXX

1303003852/39

XXXXXXXXX

1303003852/40

XXXXXXXXX

1303003852/41

XXXXXXXXX

1303003852/42

XXXXXXXXX

1303003852/43

XXXXXXXXX

1303003852/44

XXXXXXXXX

1303003852/45

XXXXXXXXX

1303003852/46

XXXXXXXXX

1303003852/47

XXXXXXXXX

1303003852/48

XXXXXXXXX

1303003852/49

XXXXXXXXX

1303003852/50

XXXXXXXXX

1303003852/51

XXXXXXXXX

1303003852/52

XXXXXXXXX

Entitat
GRUP DE DRACS I DIABLES
DE SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI
FEDERACIÓ D'ENTITATS
CULTURALS DE BADIA DEL
VALLÈS
ASOCIACIÓN CULTURAL
GALEGA "COVA SA SERPE" DE
BARCELONA
COMISSIÓ JORDIADA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
COLLA DE DIABLES ÀNGELS
DIABOLICS
ASSOCIACIÓ GEGANTERA DE
GEGANTS DE SANT JAUME
FUNDACIÓ PRIVADA TOT
RAVAL
ASSOCIACIÓ ELS TRES
TOMBS DE LA GARRIGA
COLLA DE DIABLES DE SANT
JOAN DESPÍ
COLLES SARDANISTES
COMARQUES BARCELONINES
CASTELLERS DE SABADELL
UNIÓ DE COLLES
SARDANISTES DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DELS TRES
TOMBS DE L'HOSPITALET
AMICS DE LA SARDANA DE
VILASSAR DE MAR
CTR. CULT. ANDALUZ RAICES
DE ANDALUCIA
CASA DE ANDALUCÍA DEL
PRAT DE LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL
D'ENVEJA
ASOCIACIÓ PER LES
TRADICIONS POPULARS
CATALANES "EL SERPENT DE
MANLLEU"
COMISSIÓ ORGANITZADORA
DE MÚSICA TRADICIONAL DE
CALAF I ALT SEFARRA
(COMTCASE)
ASSOCIACIÓ DE BASTONERS
DE PRATS DE LLUÇANÈS
COLLA DE DIABLES GUSPIRES
DE SANTS
FEDERACIÓ CATALANA
D'ENTITATS CATIFAIRES
ASSOCIACIÓ FESTA D'EN
TOCASONS
ASSOCIACIÓ DIABLES I
DIABLONS DE MATARÓ,
COLLA DE BASILISC
GRUP PESSEBRISTA CAPELLA
DE MONTSERRAT DE
CASTELLAR DEL VALLÈS
CASA DE ARAGÓN DE GAVÀ,
VILADECANS I
CASTELLDEFELS
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Projecte

Punts

Concedit
2013

30 Anys de Drac i Diables a santa
Margarida de Montbui

25

1.210,00

XXXII Jornades Associatives i
Cuturals

24

1.162,00

XXVIII Festival Musical Galego

24

1.162,00

Jordiada 2013

24

1.162,00

Programa Amics del Mamut Venux
V Trobada dels Gegants de Sant
Jaume

24

1.162,00

24

1.162,00

Raval (s):accions culturals al barri

24

1.162,00

Festa dels Tres Tombs de la Garriga
Correfoc Sant Jordi 2013 Espectacle "La Nit del Ros" i
Correfoc Festa Major 2013

24

1.162,00

24

1.162,00

Cloenda campionat
"Diada de les tres comarques"

24
24

1.162,00
1.162,00

23

1.114,00

23

1.114,00

23

1.047,00

Cloenda del Campionat de
Catalunya Colles Sardanistes
Festa dels Tres Tombs de
l'Hospitalet de Llobregat 2013
VI Concert Amics de la sardana de
Vilassar de Mar
V Romería de Viladecans

22

XIII Certamen de poesia Rafael
Alberti

22

1.066,00

Nit del Foc 2013

22

1.066,00

Festa del Serpent de Manlleu

22

1.066,00

1.066,00

DesFOLCa't! 22è Festival de Música
Popular i Tradicional de Calaf
Trobada Nacional Bastoners de
Catalunya

22

1.066,00

22

1.066,00

Nit de Bruixes

22

1.066,00

IX Trobada de Catifaires
FESTA D'EN TOCA-SONS (Festa
Popular) - Taradell

22

1.066,00

22

1.066,00

Projecte per la difusió del ball de
Diables com a comparsa tradicional

22

1.066,00

Quin temps fa als pessebre?

21

1.018,00

San Jorge (Activitades relativas a la
Festividad de san Jorge)

21

1.018,00

Núm. Operació
comprable

NIF

1303003852/53

XXXXXXXXX

1303003852/54

XXXXXXXXX

1303003852/55

XXXXXXXXX

1303003852/56

XXXXXXXXX

1303003852/57

XXXXXXXXX

1303003852/58

XXXXXXXXX

1303003852/59

XXXXXXXXX

1303003852/60

XXXXXXXXX

1303003852/61
1303003852/62

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

1303003852/63

XXXXXXXXX

1303003852/64

XXXXXXXXX

1303003852/65

XXXXXXXXX

1303003852/66

XXXXXXXXX

1303003852/67

XXXXXXXXX

1303003852/68

XXXXXXXXX

1303003852/69

XXXXXXXXX

1303003852/70

XXXXXXXXX

1303003852/71

XXXXXXXXX

1303003852/72

XXXXXXXXX

1303003852/73

XXXXXXXXX

1303003852/74

XXXXXXXXX

1303003852/75

XXXXXXXXX

1303003852/76

XXXXXXXXX

1303003852/77

XXXXXXXXX

1303003852/78

XXXXXXXXX

1303003852/79

XXXXXXXXX

Entitat
ASSOCIACIÓ GEGANTERS DE
MANRESA
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE
L'ACORDIÓ DE MAÇANERS
COR HARMONIA CALELLENC
CIRCULO CATOLICO DE
BADALONA
COLLA GEGANTERA D'ILURO
BALL DE DIABLES DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
COLLA DE TRABUCAIRES
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
GRUP GEGANTERS DE
TERRASSA
OBRA DEL BALLET POPULAR
BADALONA BÈSTIES DE FOC
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA
PER LA LLENGUA COL·LECTIU L'ESBARZAR
COORDINADORA DE
GRALLERS DE VILAFRANCA
ASSOCIACIÓ CENTRE
D'ESPLAI XIXELL
ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI
PUBILLA CASES - CAN
VIDALET
FEDERACIÓN DE CASAS
REGIONALES Y ENTIDADES
CULTURALES EN CATALUÑA
ASSOC. DE PESSEBRISTES
DE CIUTAT VELLA DE
BARCELONA
ASSOCIACIÓ COLLA
GEGANTERA DEL CASC ANTIC
DE BARCELONA
COMISSIÓ DE L'APLEC DE LA
ROSA A LURDES I AL CASTELL
BALL DE DIABLES DE SITGES
COLLA JOVE
ASSOCIACIÓ COLLA
CAPGROSSOS DE SANTI
QUINTÍ DE MEDIONA
COLLA DE DIABLES LA
DIABÒLICA DE GRÀCIA
ASSOCIACIÓ PATRONAT SAN
ROC
FEDERACIÓN DE ENTIDADES
SOCIO CULTURALES DE
CASTILLA Y LEÓN EN
BARCELONA (FESCU)
COLLA SARDANISTA
RIALLERA DE VIC
CASA DE ARAGÓN VIRGEN
DEL PILAR DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
AMICS DE L'ÒPERA DEL
VALLÈS ORIENTAL
ASSOCIACIÓ JOVE DIABLES
DE SANT LLORENÇ
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Projecte
"UN LLEÓ PER MANRESA"
Recuperació del lleó de Manresa
28ena Trobada d'acordionistes de
Maçanes
2a Temporada Lírica Ciutat de
Calella

Punts

Concedit
2013

21

1.018,00

21

1.018,00

21

1.018,00

21

1.018,00

21

1.018,00

21

1.018,00

21

1.018,00

21

850,00

20
20

970,00
970,00

Correfoc per la Llengua

20

970,00

20è Dia del Graller
Pessebre Vivent Solidari de l'Esplai
Xixell

20

970,00

20

970,00

Jornada al carrer - Colla de Diables i
Tabals

20

970,00

Actividades Culturales

20

970,00

Seguici del Nadal de Barcelona

20

970,00

Caramelles a baix a mar
IV Mostra de Balls de Gegants de
Mataró
Certamen Obert d'Espectacles
tradicionals amb pirotècnia
Representació Guerra del Francès a
Santa Coloma de Gramanet
Trobada de Geganters - 3ª Diada
Anton Messeguer
Dinamització i difusió de les Danses
Tradicionals Catalanes
Cercabèsties 2013

Clausura Xè Aniversari Gegants
20
Santa Maria
Aplec de la Rosa a Lurdes i al
Castell - Tona
20
Ball de Diables de Sitges Colla Jove,
Festes Majors
20

970,00
970,00
970,00

Construcció d'un Capgros Nou

20

970,00

Diada de la Diabòlica de Gràcia

20

970,00

Renovem el vot de vila a Sant Roc

20

970,00

Jornada Culturales 2013
88è Concurs de Colles Sardanistes
de Vic

19

922,00

19

650,00

Vencimiento del Dragón
6 Recitals Lírics de Canço Popular i
Culta Catalana

19

922,00

19

922,00

La JOVE s'estrena

19

922,00

Núm. Operació
comprable

NIF

1303003852/80

XXXXXXXXX

1303003852/81

XXXXXXXXX

1303003852/82

XXXXXXXXX

1303003852/83

XXXXXXXXX

1303003852/84

XXXXXXXXX

1303003852/85

XXXXXXXXX

1303003852/86

XXXXXXXXX

1303003852/87

XXXXXXXXX

1303003852/88

XXXXXXXXX

1303003852/89
1303003852/90

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

1303003852/91

XXXXXXXXX

1303003852/92

XXXXXXXXX

1303003852/93

XXXXXXXXXX

1303003852/94

XXXXXXXXXX

1303003852/95

XXXXXXXXXX

1303003852/96

XXXXXXXXXX

1303003852/97

XXXXXXXXXX

1303003852/98

XXXXXXXXXX

1303003852/99

XXXXXXXXXX

1303003852/100

XXXXXXXXXX

1303003852/101

XXXXXXXXXX

1303003852/102

XXXXXXXXXX

1303003852/103

XXXXXXXXXX

1303003852/104

XXXXXXXXXX

1303003852/105

XXXXXXXXXX

1303003852/106
1303003852/107

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1303003852/108

XXXXXXXXXX

Entitat
AS. FEDERACIÓ CATALANA
DE TEATRE LÍRIC
AMICS DEL DRAC DE LA
GELTRÚ
ACR CAPGROSSOS LA
FLORIDA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
CORPUS LA GARRIGA
COLLA DE GEGANTERS DE
SANT CELONI
COLLA DE CASTELLERS ELS
BORDEGASSOS DE VILANOVA
CENTRO CULTURAL GARCIA
LORCA A. A. NOU BARRIS
CTR. EXTREMEÑO RUTA DE
LA PLATA EL PRAT DE
LLOBREGAT
CENTRO ASTURIANO DE
BARCELONA
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
PEÑA BÉTICA GAVÀVILADECANS
CAMERATA SANT CUGAT
UNIÓN ANDALUZA
HERMANDAD VIRGEN DE LA
ROCINA DE BARCELONA
CASA DE VALENCIA EN
BARCELONA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
RECREATIVA DE FALS DE
FONOLLARS
ASSOCIACIÓ D'AMICS
D'EUROPA
PROMOCIONS I
ORGANITZACIONS
CULTURALS
AGRUPACIÓ CÍVICA I
CULTURAL BISAURA (A.C.C.B.)
HERMANDAD ROCIERA
PASTORCILLO DIVINO DE
HOSPITALET
FUNDACIÓ GALICIA
UNIVERSAL
COORDINADORA ENTIDADES
ANDALUZAS DE L'HOSPITALET
ASSOCIACIÓ TONIS
TARADELL
ASSOCIACIÓ TEATRAL "ELS
PASTORETS" DE SITGES
FEDERACIÓ D'ENTITATS ELS
GARROFERS DE SANT BOI DE
LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ JUVENIL
DIABLES DE CASABLANCA
COLLA DEL DRAC RUFINO DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
GEGANTERS I GRALLERS DE
CASABLANCA
ASSOCIACIÓ GRALLERS I
GRALLERES DE BELLVITGE
DIABLES PETITS DE RIBES
CTR. CULT. AND. CASA
SEVILLA DEL PRAT
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Projecte

Punts

Concedit
2013

Tardes líriques

19

922,00

Tomb de Foc 2013

19

922,00

L'Home dels Nassos

19

400,00

Corpus La Garriga
50è Aniversari dels Gegants de Sant
Celoni

19

922,00

19

922,00

Promoció món casteller
Fiestas de Primavera "Cruces de
Mayo"

19

922,00

18

874,00

Festival Folklòric regional (Benèfic)

18

874,00

Noche Celta

18

874,00

18
18

874,00
874,00

18

874,00

Les Encantades

18

874,00

Caramelles,i Aplec del Grau

18

874,00

Joves amb la Cultura Catalana

18

874,00

XXXVè Carnaval de Torrelló 2013

18

874,00

BallaBisaura 2013

18

874,00

Romería del Rocío
Jornades Culturals i Empresarials
2013

18

874,00

18

874,00

Conociendo nuestras raíces
Promoure la cultura popular i
tradicional

18

874,00

18

874,00

Els Pastorets de Sitges

18

874,00

18

874,00

18

874,00

18

874,00

Festa Major de Viladecans - Caseta
de Cultura Popular
Cantata de Nadal
Actividades culturales relacionadas
con la Feria de Abril y Romería del
Rocío

XIII Trobada de Dracs Sant Jordi
2013
XXV Trobada de Diables al barri de
Casablanca (Sant Boi de Llobregat)
VII Trobada Infantil de Diables a
sant Boi de Llobregat
XIV Diada Gegantera
3a jornades "Mou-te amb la música
tradicional"
Correspurnes 2013

18

874,00

18
18

874,00
874,00

La Cultura Andaluza

17

826,00

Núm. Operació
comprable
1303003852/109
1303003852/110

1303003852/111

1303003852/112

1303003852/113
1303003852/114
1303003852/115

1303003852/116
1303003852/117
1303003852/118

1303003852/119
1303003852/120

1303003852/121
1303003852/122

1303003852/123
1303003852/124
1303003852/125
1303003852/126

1303003852/127
1303003852/128
1303003852/129

1303003852/130

1303003852/131
1303003852/132

1303003852/133

NIF

Entitat

Projecte

SOCIETAT CORAL LA NOVA
XXXXXXXXXX HARMONIA
El retaule dels embotits
CASAL CULTURAL DANSAIRES XXVIII Oreneta d'Or Ciutat de
Manresa
XXXXXXXXXX MANRESANS
Vé Aniversari de la Colla de Diables
Infantils Els calderots de Santa Fe
A. COLLA DE DIABLES
del Penedès
XXXXXXXXXX INFANTILS SANTA FE
ASSOCIACIÓ COLLA
CASTELLERA SALATS DE
VI Diada Castellera Salada. Festa
XXXXXXXXXX SÚRIA
Major 2013
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE
CARRETERS I CANSALADERS
DE SANT VICENÇ DE
XXXXXXXXXX CASTELLET
Festa de Sant Antoni Abat 2013
XXXXXXXXXX AMICS D'EL PRAT
XVII Aplec de la Tartana
CENTRO ANDALUZ COMARCA XXI Concurso de Cantes Mineros en
catalunya "Tarantas de Linares"
XXXXXXXXXX DE LINARES
Caseta de la Casa Cultural y
CASA CULTURAL Y
Recreativa Andalucía y Catalunya
en la Feria de Abril de Catalunya
RECREATIVA ANDALUCÍA Y
XXXXXXXXXX CATALUNYA
2013
ASSOCIACIÓ CULTURAL
XXXXXXXXXX RUBRICATUS
V Festival Berguedà Folk
AGRUPACIÓ PESSEBRE
XXXXXXXXXX VIVENT DE TONA
XLIIè Pessebre Vivent d'Osona
HERMANDAD ROCIERA
NUESTRA SEÑORA DEL
Commemoració Romería del Rocío
XXXXXXXXXX ROCIO PASTORA ALMONTEÑA en Catalunya
ASSOCIACIÓ ACCIÓ CÍVICA
XXXXXXXXXX CALDERINA
Caldesflor-Corpus 2013
ASSOCIACIÓ PROMOTORA
PER LA FUNDACIÓ
XXXXXXXXXX CATALUNYA ARTE FLAMENCO Festival Flamenco d'estiu
FUNDACIÓ LA TOSSA DE
XXXXXXXXXX MONTBUI
Aplec del Roser 2013
Elecció i Proclamació de Catalunya
FOMENT DE LES TRADICIONS 2013, com a culminació de les
XXXXXXXXXX CATALANES
Eleccions locals arreu del territori
Activitats Setmana Santa
XXXXXXXXXX ARMATS DE MATARÓ
(Desfilades/La Passió)
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE La sardana, el pas català a
Castellterçol
XXXXXXXXXX CASTELLTERÇOL
ESBART DANSAIRE DE
XXXXXXXXXX GRANOLLERS
A Granollers, Ballem
COORDINADORA DE GRUPS
DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL CATALANA DE
CULTURASSA, Festa de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana
XXXXXXXXXX TERRASSA
AGRUP. CULT. GALEGA
XXXXXXXXXX ALBORADA
Fiestas de Santiago Apóstol
CTR. CULT. HDAD. ROMERO
XXXXXXXXXX VIRGEN DE GRÀCIA
Parte XXX Romería
CASA DE CASTILLA Y LEÓN
DE LA COMARCA DEL
Ferias Vilanova Casa de Castilla y
XXXXXXXXXX GARRAF
León 2013
II Temporada de música clàssica a
l'Amistad i Cicle d'espectacles
AS. CORAL L'AMISTAD DE
PREMIA DE MAR
musicals per a escolars
XXXXXXXXXX LA TAULA DEL RAVAL
Bouets i la Vaqueta del Raval
Celebració dels 300 anys de la 1ª
referència escrita del Ball de la
ASSOCIACIÓ MOIXIGANGA DE Moixiganga de Vilafranca del
XXXXXXXXXX VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Penedès
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Punts

Concedit
2013

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17
17

826,00
826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

17

826,00

16

778,00

16

778,00

16

778,00

16
16

778,00
778,00

16

685,00

Núm. Operació
comprable
1303003852/134
1303003852/135
1303003852/136

1303003852/137
1303003852/138
1303003852/139
1303003852/140
1303003852/141
1303003852/142
1303003852/143

1303003852/144
1303003852/145
1303003852/146
1303003852/147
1303003852/148
1303003852/149
1303003852/150

1303003852/151

1303003852/152

1303003852/153
1303003852/154
1303003852/155

1303003852/156
1303003852/157
1303003852/158
1303003852/159
1303003852/160
1303003940/1

1303003940/2

NIF

Entitat

FEDERACIÓ DE DIABLES DEL
XXXXXXXXXX BAIX LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ FESTA DE LA
XXXXXXXXXX FIL·LOXERA
AGRUPACIÓ SARDANISTA
XXXXXXXXXX POLIFONICA DE PUIG-REIG
CLUB INFANTIL JUVENIL
XXXXXXXXXX SANTFELIU-SANT ILDEFONS
ASSOCIACIÓ CULTURAL
XXXXXXXXXX SIBEMOLL
ASSOCIACIÓ BALL PLA DE
XXXXXXXXXX VILAFRANCA DE PENEDÈS
XXXXXXXXXX IRMANDADE A NOSA GALIZA
ASSOCIACIÓ TRADICIONS I
XXXXXXXXXX COSTUMS DE MOLLET
GRUP DE CARAMELLES DE
XXXXXXXXXX PAGÉS
AMIGOS DA GAITA TOXOS E
XXXXXXXXXX XESTAS
FEDERACIÓ DELS 3 TOMBS
DE SANT ANTONI DE
XXXXXXXXXX BARCELONA
ESBART D'OLESÀ - DIABLOTS
XXXXXXXXXX D'OLESA
CENTRE
CATÒLIC
XXXXXXXXXX L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
XXXXXXXXXX TONA
AMICS DE LA FLAMA DEL
XXXXXXXXXX CANIGÓ -TRADIFOC
XXXXXXXXXX OSONA GEGANTERA
AS.
D'AMICS
DE
LES
XXXXXXXXXX HAVANERES "PORT VELL"
FOMARIANS DIABLES DE
SANT CLIMENT DE
XXXXXXXXXX LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ BALL POPULAR
DE GITANES DE SANT VICENÇ
XXXXXXXXXX DE CASTELLET
AGRUPACIÓN CULTURAL
GALEGA AGARIMOS DE
XXXXXXXXXX BADALONA
AGRUPACIÓ SARDANISTA
XXXXXXXXXX SANT FELIU DE CODINES
AMICS DE LA SARDANA DE
XXXXXXXXXX CORNELLÀ
ASSOCIACIÓ CULTURAL
AANDALUZA CASA DE
XXXXXXXXXX CÓRDOBA EN BADALONA
ASSOCIACIÓ CULTURAL I
XXXXXXXXXX RECREATIVA "LA CORRIDA"
AMICS DE LES ENRAMADES
XXXXXXXXXX DE SALLENT
COMISSIÓ CAVALCADA DELS
XXXXXXXXXX REIS D'IGUALADA
COLLA CASTELLERA XICOTS
XXXXXXXXXX DE VILAFRANCA
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
XXXXXXXXXX BRUMAS DEL ROCIO
CENTRE RECREATIU I
CULTURAL DE VILANOVA
XXXXXXXXXX D'ESPOIA
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Projecte
XV Trabada de Diables del Baix
Llobregat

Punts

Concedit
2013

16

778,00

Festa de la Fil·loxera
Festival Internacional de Cant Coral
Catalunya Centre
Pica-sons: una forma lúdica de
conéixer la cultura i les tradicions
catalanes

16

778,00

16

778,00

16

778,00

Ruben Simeo
I Trobada d'exballadors del Ball Pla
de Vilafranca del Penedès
XXXIV Festa das Nacionalitats i
Comunitats Autònomes

16

778,00

16

450,00

16

778,00

Cel.lebració del dia del Soci
40a Cantada de Caramelles els dies
30 i 31 de març de 2013
2ª Mostra de música Gallega en
Barcelona

16

722,00

16

778,00

16

778,00

Cavalcada dels tres tombs de Sant
Antoni de Barcelona

16

778,00

"OLESA TREMOLA-solidari-2013"

16

778,00

Els Pastorets 2013
50è Aniversari d'Agrupació
Sardanista

16

778,00

16

778,00

Sant Joan-Tradifoc
Lip-dub Geganter
XXVIII Gran Trobada "Barcelona
cara al mar"

16
16

778,00
778,00

15

700,00

Recuperació de la Colla de Diables i
dels Correfocs de Sant Climent

15

730,00

Ballada Popular de Gitanes de Sant
Vicenç de Castellet 2013

15

700,00

Festa XVI Aniversari
Dotze Aplec de la sardana a Sant
Feliu de Codines

15

730,00

15

730,00

Festa de l'Aniversari

15

730,00

Feria de Abril 2013

15

730,00

La Corrida de Puig-reig 2013

15

730,00

Enramades 2013

15

730,00

Festa dels Reis d'Igualada
15
Exposició del 50è Aniversari del
Monument dels Castellers
15
Intercambios Culturales. Celebración
del 25 Aniversario
15

730,00

Trobada Gegantera i Festes Nadal

500,00

15

730,00
730,00

Núm. Operació
comprable
1303003940/3
1303003940/4
1303003940/5
1303003940/6
1303003940/7
1303003940/8

1303003940/9

NIF

Entitat

GRUP D'ÀMICS DEL MUSEUXXXXXXXXXX ARXIU DE SENTMENAT
DIABLESSES I DIABLES DE LA
XXXXXXXXXX GELTRU
XXXXXXXXXX CORAL CANIGÓ
XXXXXXXXXX TAULA D'ENTITATS DE SARRIÀ
CENTRE CULTURAL SANT
XXXXXXXXXX VICENT DE SARRIÀ
ASSOCIACIÓ CORAL
XXXXXXXXXX LLORIANA JOVE

1303003940/11

XXXXXXXXXX MOVIMENT CORAL CATALÀ
ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS
XXXXXXXXXX TEMPLERS DE PUIGREIG
ASSOCIACIÓ CASAL CLARET
XXXXXXXXXX DE VIC

1303003940/12

XXXXXXXXXX

1303003940/10

1303003940/13

XXXXXXXXXX

1303003940/14

XXXXXXXXXX

1303003940/15

XXXXXXXXXX

1303003940/16

XXXXXXXXXX

1303003940/17

XXXXXXXXXX

1303003940/18

XXXXXXXXXX

1303003940/19

XXXXXXXXXX

1303003940/20

XXXXXXXXXX

1303003940/21

XXXXXXXXXX

1303003940/22

XXXXXXXXXX

1303003940/23

XXXXXXXXXX

1303003940/24

XXXXXXXXXX

1303003940/25

XXXXXXXXXX

1303003940/26

XXXXXXXXXX

1303003940/27

XXXXXXXXXX

1303003940/28
1303003940/29
1303003940/30
1303003940/31
1303003940/32

AS. CULTURAL LEZA
COLLA BADALONINA DE LA
MOIXINGANGA
AS. CULTURAL EXTREMEÑA
"ZURBARÁN"
ASOCIACIÓN CULTURAL
EXTREMEÑA SAN ISIDRO
LABRADOR
GEGANTERS I GRALLERS DE
SANT FELIU SASSERRA
GRUP CANTAIRE SANT
BARTOMEU
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
PLAZA MACAEL
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
DE GAVÀ
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
DE SANT ANDREU DE LA
BARCA
BANDA DE MÚSICA DEL PRAT
DE LLOBREGAT
CENTRO CULTURAL CASA DE
ANDALUCIA DE SENTMENAT
PEÑA CULTURAL FLAMENCA
ANDALUZA LOS AFICIONAOS
COORDINADORA DE
ENTIDADES ANDALUZAS Y
FLAMENCAS DE CORNELLÀ
PEÑA CULTURAL FLAMENCA
Y RECREATIVO ANDALUZA
"ANTONIO MAIRENA"
HERMANDAD ROCIERA
ANDALUZA DE HOSPITALET
GAVÀ FLAMA I VALIU DE LA
SARDANA

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL
XXXXXXXXXX ROCIO DE TERRASSA
PEÑA CULTURAL AL-ANDALUS
XXXXXXXXXX DE MATARÓ
COLLA DE DIABLES FOLCAT
XXXXXXXXXX DIABÒLIC
CENTRO ANDALUZ DE NUEVA
XXXXXXXXXX CARTEYA
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
XXXXXXXXXX "BLAS INFANTE"
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Projecte
Fira - festa medieval de Sentmenat
Carretillada 2013 Diablesses de la
Geltru
50 Anys Coral Canigó
Sardanes a la Plaça
L'estel de Natzaret a Sarrià: un
projecte social i solidari per a joves
15 Anys de música amb ànima
Campus del Cor Jove Nacional de
Catalunya aVic i Concert a
Barcelona
Festa dels Solistici - Mercat dels
Templers
Exposició fotogràfica tradicons i
festivitats culturals i religioses
Escola de Música Tradicional i
Clàssica

Punts

Concedit
2013

15

730,00

15
15
15

730,00
730,00
730,00

15

730,00

15

101,00

15

730,00

15

730,00

15

730,00

14

682,00

Moixoganga 2013

14

682,00

Certamen de Pintura

14

682,00

Setmana Cultural XVIII Aniversario
25à Festa del naixement dels
Gegants de Sant Feiu

14

682,00

14

682,00

Concerts a l'estiu a Cassarres

14

682,00

Romería del Rocío

14

682,00

Romería de la Cruz

14

682,00

14

682,00

14

682,00

14

682,00

Aniversario Flamenco 2013

14

682,00

Festival Flamenco 2013
XXXII Ciclo Cultural Flamenco y
XXXII Festival Flamenco "Broche de
Oro"

14

682,00

14

682,00

Romería del Rocío en cataluña 2013

14

682,00

Difusió i ensenyament de la sardana
XV Aniversario (encuentro de la
diversidad cultural) y Cambio de
Vara

14

682,00

14

682,00

Romería Rociera 2013
3er Concurs Fotogràfic - Món del
Foc

13

634,00

13

400,00

Promoció i divulgació de flamenc

13

634,00

Veladas Flamencas y Matinales

13

634,00

Romería Nuestra Señora Virgen de
Rosario 2013
Jornada de Foment i Aprofitament
de la Música Catalana
Festival de la Casa Andalusía de
Sentmenat per Sant Menna

Núm. Operació
comprable
1303003940/33
1303003940/34
1303003940/35

1303003940/36

1303003940/37
1303003940/38
1303003940/39

1303003940/40
1303003940/41
1303003940/42

1303003940/43
1303003940/44
1303003940/45

1303003940/46
1303003940/47
1303003940/48
1303003940/49
1303003940/50
1303003940/51
1303003940/52

1303003940/53

1303003940/54
1303003940/55
1303003940/56

1303003940/57

1303003940/58

1303003940/59

NIF

Entitat

COFRADIA DEL SANTO
XXXXXXXXXX SEPULCRO
XXXXXXXXXX CASA DE VALENCIA DE GAVÀ
CASA DE ANDALUCIA DE
XXXXXXXXXX MATARÓ
ASSOCIACIÓ ANDALUZA
HERMANDAD SEÑORA
VIRGEN DEL ROCIO "SAN
XXXXXXXXXX RAFAEL ARCÁNGEL"
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
DE SANTA PERPETUA DE
XXXXXXXXXX MOGODA
SOCIETAT CULTURAL L'OLIVA
XXXXXXXXXX DE BADALONA
LA MIRANDA CASAL DEL
XXXXXXXXXX BARRI
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
HERMANDAD NUESTRA
SEÑORA DEL ROCIO,
XXXXXXXXXX ROCIEROS DE CARMONA
IMPULS ASSOCIACIÓ
XXXXXXXXXX CULTURAL
AS. DE CONFRARESSES DE
XXXXXXXXXX BARCELONA
HDAD. STMO. CRISTO
REDENTOR Y NTRA. SRA. DE
XXXXXXXXXX LA SOLEDAD DE BADALONA
CASA DE SORIA EN
XXXXXXXXXX BARCELONA
XXXXXXXXXX A.C.A. COFRADIA 15+1
AGRUPACIÓ CULTURAL
ANDALUZA PEÑA FLAMENCA
XXXXXXXXXX DE MANLLEU
ASSOCIACIÓ CULTURAL
XXXXXXXXXX ANDALUZA CASA DE SEVILLA
HERMANDAD ROCIERA
XXXXXXXXXX ANDALUZA LOS VARALES
CENTRO ARAGONÉS DE
XXXXXXXXXX BADALONA
ELS VERNETS, GRALLERS
XXXXXXXXXX VILAFRANCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
XXXXXXXXXX ESBART CADÍ DE BAGA
ASSOCIACIÓ MEDIEVAL DE
XXXXXXXXXX BAGÀ
HERMANDAD DE SAN
SEBASTIÁN DE FIÑANA EN
XXXXXXXXXX TERRASSA
ASSOCIACIÓN ANDALUZA DE
SAN JOSÉ DE ABRUCENA EN
XXXXXXXXXX TERRASSA
IRMANDADE GALEGA O NOSO
XXXXXXXXXX LAR
XXXXXXXXXX CASA DE ANDALUCÍA EN RUBÍ
COORDINADORA DE
ENTIDADES CULTURALES
XXXXXXXXXX ANDALUZAS DE RUBÍ
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUSA "AMIGOS DE LA
XXXXXXXXXX SANTA CRUZ DE CANJAYAR"
CASA DE GRANADA,
CULTURAL, RECREATIVA,
XXXXXXXXXX ANDALUZA
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Projecte

Punts

Concedit
2013

Festa de la tardor
Falles de Gavà 2013

13
13

634,00
634,00

Romería del Rocio de Mataró

13

634,00

Romería del Rocío en Catalunya
2013

13

634,00

Caseta Fiesta Mayor

13

634,00

Festa de la verema
Capbussa't a Catalunya per Festa
Major!

13

300,00

13

634,00

Romería del Rocío en Barcelona

13

634,00

La Passió de Molins de Rei
Processó de la Inmaculada-Vot del
Poble-Barcelona 1651

13

634,00

Actividades Semana Santa

12

12

586,00

586,00
Curso de música, canto y teatro
Cruz de Mayo 2013

12
12

586,00
586,00

XXVII Festival Flamenco de Manlleu 12

586,00

Cruz de Mayo 2012

12

586,00

Rocío y cambio de varas

12

586,00

Festes de Commemoració del Pilar
Jazz-músiques i imatges per a la
història dels castells

12

586,00

12

586,00

Trobades d'Esbarts

12

586,00

Festa de la Fia-Faia

12

586,00

50 Aniversari / Festa de Sant
Sebastià

12

586,00

39 Aplec de San José de Abrucena
a Terrassa

12

586,00

31 Festa Galega Terrassa
Cruz de Mayo

12
12

586,00
586,00

Dia de Andalucía

12

586,00

Festa de "la Santa Cruz"
4ª Trobada de Bandes de Música de
Entitats Culturals de la provincia de
Barcelona

12

586,00

12

586,00

Núm. Operació
comprable

NIF

Entitat
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA
D'ETNOGRAFIA FOLKLORE DE
BARCELONA (A.E.E.F.)
CENTRO CASTELLANOMANCHEGO DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS
ASOCIACIÓN CULTURAL CASA
DE CASTILLA Y LEÓN EN EL
VALLÈS ORIENTAL
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL
AIRIÑOS DA NOSA GALICIA
ASSOC. DE PESSEBRISTES
C.C. SANT JOAN DE
VILADECANS

1303003940/60

XXXXXXXXXX

1303003940/61

XXXXXXXXXX

1303003940/62

XXXXXXXXXX

1303003940/63

XXXXXXXXXX

1303003940/64

XXXXXXXXXX

1303003940/65

XXXXXXXXXX CENTRO CULTURAL ANDALUZ
AS. ANDALUZA VIRGEN DEL
XXXXXXXXXX ROCIO

1303003940/66
1303003940/67
1303003940/68
1303003940/69
1303003940/70

1303003940/71
1303003940/72

1303003940/73
1303003940/74
1303003940/75
1303003940/76
1303003940/77
1303003940/78
1303003940/79
1303003940/80
1303003940/81
1303003940/82
1303003940/83
1303003940/84
1303003940/85

1303003940/86
1303003940/87
1303003940/88

XXXXXXXXXX CTR. POPULAR ANDALUZ
AS. CULT. GALLEGA ROSALÍA
XXXXXXXXXX DE CASTRO
XXXXXXXXXX AS. FLAMENCO VIVO
TERTULIA FLAMENCA DE
XXXXXXXXXX BADALONA
AS. CULT. AND. HDAD. NTRA.
SRA. ROCIO DE PINEDA DE
XXXXXXXXXX MAR
XXXXXXXXXX FORO DA TERRA GALEGA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUZA HIJOS DE
XXXXXXXXXX PARADAS EN CATALUÑA
CIRCULO FLAMENCO
XXXXXXXXXX ANDALUZ DE MATARÓ
GRUP DE SEVILLANES DE
XXXXXXXXXX SANT FELIU DE CODINES
ASSOCIACIÓ CASA DE CEUTA
XXXXXXXXXX EN BARCELONA
ASSOCIACIÓ FALCONS DE
XXXXXXXXXX CALLBONA D'ANOIA
XXXXXXXXXX IRMANDADE GALEGA DE RUBÍ
PEÑA TAURINA MANUEL
XXXXXXXXXX LERIA DE ZARZA CAPILLA
XXXXXXXXXX ATENEU D'AVIÀ
ASSSOCIACIÓ D'AMICS DEL
XXXXXXXXXX CASTELL DE MONTJUÏC
ESBART ROSA DEL VENTS, DE
XXXXXXXXXX VILANOVA DE VALLÈS
XXXXXXXXXX MANEFLESTEATRE
ASOCIACIÓN CULTURAL CASA
XXXXXXXXXX DE MELILLA EN BARCELONA
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE
XXXXXXXXXX CALELLA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE
CASTILLA-LA MANCHA DE
XXXXXXXXXX TERRASSA
ASSOCIACIÓ COR CLAVERIÀ
XXXXXXXXXX L'ALIANZA DE LLIÇA D'AMUNT
CASA DE MADRID EN
XXXXXXXXXX BARCELONA

66/183

Projecte

Punts

Concedit
2013

Fem Catalunya des del barri

12

586,00

XXVI Jornadas Culturals

12

586,00

12

586,00

12

586,00

Una parte 20 y 21 de abril Fiesta de
la Casa y de la Comunidad de CyL
Festival de Música, dança i Arts
Escèniques. 30 Aniversari

Concurs de Pessebres i de Diorama,
Concurs Dibuixos Nadalencs
12
Romería del Rocío del 17 al 20
Mayo
12

586,00
586,00

Romería del Rocío
Festival Fí de Curs i Festa Major a
Sant Cugat

11

538,00

11

538,00

Difusió cultural 2013
Recital Flamenco Grupo Barrio de
los Planetas

11

538,00

11

500,00

XXIX Aniversario de la entidad

11

538,00

Romería del Rocío en Catalunya
11
Nombramiento Gallego del año 2013 11

538,00
538,00

XXV Aniversario y Conmemoración

11

538,00

Romería Rociera de Mataró

11

538,00

Fira de Sevillanes

11

538,00

Dia de Ceuta en Barcelona
Actuació i Foment de la Cultura
Catalana
Matanza do Porco

11

538,00

11
11

538,00
538,00

Celebración de la Semana Cultural
Espectacle "La rossa de Bulner", en
el marc de la Festa del segar i batre

11

538,00

11

538,00

Llegendes i Rondalles al Castell

11

538,00

Dansa Tradicional de l'Esbart
14è Pesebre Vivent de Cabrianes
XIX Aniversari de la Fundació de la
Casa de Melilla

11
11

538,00
538,00

11

538,00

Aplec de Calella

11

538,00

Festa de la tardor 2013

11

538,00

V Gran Trobada de Corals

11

538,00

Fiestas de la Concordia 2013

11

538,00

Núm. Operació
comprable

NIF

1303003940/89

XXXXXXXXXX

1303003940/90

XXXXXXXXXX

1303003940/91

XXXXXXXXXX

1303003940/92

XXXXXXXXXX

1303003940/93

XXXXXXXXXX

1303003940/94

XXXXXXXXXX

1303003940/95

XXXXXXXXXX

1303003940/96

XXXXXXXXXX

1303003940/97

XXXXXXXXXX

1303003940/98
1303003940/99

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1303003940/100

XXXXXXXXXX

1303003940/101

XXXXXXXXXX

1303003940/102

XXXXXXXXXX

1303003940/103
1303003940/104

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1303003940/105

XXXXXXXXXX

1303003940/106

XXXXXXXXXX

1303003940/107

XXXXXXXXXX

1303003940/108

XXXXXXXXXX

1303003940/109

XXXXXXXXXX

1303003940/110

XXXXXXXXXX

1303003940/111

XXXXXXXXXX

1303003940/112

XXXXXXXXXX

1303003940/113

XXXXXXXXXX

1303003940/114

XXXXXXXXXX

1303003940/115

XXXXXXXXXX

Entitat
ASOCIACIÓN CULTURAL
ROCIERA ANDALUZA CIUDAD
DE BADALONA
TERTULIA FLAMENCA DE
L'HOSPITALET
ASOCIACIÓN ROCIERA
ANDALUZA ALEGRIAS DEL
SUR
CASA DE ARAGÓN DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL
"SANTO ANGEL"
ASSOCIACIÓ BALL DE
DIABLES D'HOSTAFRANCS
ASSOCIACIÓ GEGANTERA DE
VILATORTA I VILLALEONS
2012
ASSOCIACIÓN ANDALUZA
HIJOS DE ALMÁCHAR DE
CORNELLÀ
COLLA DE GEGANTERS DE
VACARISSES
GRUP SARDANISTA
OCELLETS DEL TER
CTR. LEONES EN CATALUÑA
ACCIÓN CULT. MIGUEL DE
CERVANTES
HDAD. NTRA. SRA. DEL
CARMEN DE MONTORNÈS
DEL VALLÈS
ASOCIACIÓN CASA CULTURAL
ANDALUCIA Y EXTREMADURA
DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES
ASSOCIACIÓ COLLA
GEGANTERA DE SANT FELIU
DE CODINES
CASAL DE LA DONA DE SÚRIA
CENTRO RIOJANO EN
BARCELONA

Projecte
Fiestas de la Cruz de Mayo, dia
acción de Gracia y dia de la
Inmaculada
Festival flamenco y Festival de
Saetas

Concedit
2013

11

538,00

11

538,00

11

538,00

11

538,00

11

538,00

Ball de Diables d'Hostafrancs

11

538,00

Dia Geganter

11

538,00

XXXIV Fiesta del Ajoblanco

11

538,00

Consolidació Baixada de la Vaca

11

538,00

Memorial Joan Prat
Romería de Primavera
Actos relacionados con concurso
literario

11
10

538,00
490,00

10

490,00

10

490,00

10

490,00

10
10

490,00
490,00

10

490,00

10

490,00

10

490,00

10

490,00

10

490,00

10

490,00

10

490,00

10

490,00

9

442,00

9

442,00

8

394,00

Celebración de la Festividad del
Rocio
VIII Trobada de tambors i bombos
d'Aragò a Cerdanyola
Jornadas Culturales y Festividad de
Sant Jordi

Romería Hdad. Ntra. Sra. del
Carmen

Dia de Andalucia
Mantenir i millorar la Colla de
Gegants i Capgrosos de St. Feliu de
Codines
Trobada de Puntaires

Jornadas Riojanas 2013
Concert de Presentació dels actes
ASSOCIACIÓ GRUP VOCAL
del XXè Aniversari del Grup Vocal
Zetzània
ZETZÀNIA
COMISSIÓ DE REIS DE
Concert d'Estiu i Cicles
CAPELLADES
d'Espectacles Infantils
XIII Mostra de Gegants i I Jornada
GEGANTERS DE CAPELLADES Cultural
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
Y ARTÍSTICO MANUEL DE
Cultura Musical 2013 (compositores
FALLA
catalanes)
ASSOCIACIÓ CULTURAL CALLI
MEXICA
Miquel Montanaro i Cordes del món
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU
QUITXALLES
Teatre Solidari
CARAMELLES SANT GENÍSJORBA
Caramelles
FEDERACIÓN DE ENTIDADES
PERUANAS EN CATALUNYA
Festa Nacional de Perú
(FEPERCAT)
"Cultureando"
CENTRO CULTURAL ROCIERO
ANDALUZ NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA
Festival del 27 Aniversario
ASSOCIACIÓ CULTURAL
Festa Popular Galega dies 12 i 13
REGIONAL DE L'ANOIA
de juliol 2013
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Punts

Núm. Operació
comprable

NIF

1303003940/116

XXXXXXXXXX

1303003940/117

XXXXXXXXXX

1303003940/118

XXXXXXXXXX

1303003940/119

XXXXXXXXXX

1303003940/120

XXXXXXXXXX

1303003940/121

XXXXXXXXXX

1303003940/122

XXXXXXXXXX

1303003940/123

XXXXXXXXXX

1303003940/124

XXXXXXXXXX

1303003940/125

XXXXXXXXXX

1303003940/126

XXXXXXXXXX

1303003940/127

XXXXXXXXXX

1303003940/128

XXXXXXXXXX

Entitat
CASA CULT. Y RECRE.
CASTILLA LA MANCHA DE
CORNELLA DE LLOBREGAT
CTR. CULTURAL ANDALUZ
HERMANDAD NUESTRA
SEÑORA DEL ROCIO DE
MATARÓ
HDAD. ANDALUZA LOS
ROCIEROS CIUDAD DE BADIA
DEL VALLÈS
AS. CULT. SOCIAL Y ARTE
CULINARIO DE HONDURAS Y
AMIGOS EN CATALUNYA
CENTRO ANDALUZ BLAS
INFANTE DEL BAIX
LLOBREGAT
PEÑA BÈTICA DE SANT FELIU
DE LLOBREGAT
GRUP BONAIRE I VEUS DE
TONA
CASA DE ANDALUCIA
D'ARTÈS, CENTRE CULTURAL
I RECREATIU
HERNANDAD NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD DE
MATARÓ
CTR. CULT. AND. HDAD.
ROCIERA PASTORA DEL ALBA
ASSOCIACIÓ DE JOVES
CONFRADIES DE BARCELONA
CASA DE CANTABRIA EN
BARCELONA
PEÑA MALAGUISTA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Projecte

Punts

Activitats culturals

8

394,00

Aniversari i Canvi de Varas

8

394,00

Romería del Rocío

7

346,00

Fiesta Nacional de Honduras

7

346,00

Folklore y bailes

7

346,00

Festa de Tardor 2013
Caramelles i 3 Concerts Populars i
Tradicionals catalans

7

346,00

7

346,00

Fiesta del cocido

7

346,00

Processió de Corpus de Mataró
Peregrinación y convivencia en el
Rocio Montcada i Reixach-Ripollet
Encuentro Nacional de jóvenes de
Hermandades y Cofradias

7

346,00

6

298,00

6

298,00

Espectaculos, fiestas nacionales

6

298,00

Dia del Socio

6

298,00

Segon.- DISPOSAR una despesa total de dos-cents vint-i-cinc mil vuit-cents trentatres (225.833) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/334A1/48903 del
pressupost de l’exercici 2013, per fer front a les subvencions que s’atorguen.
Tercer.- APROVAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents:
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de
febrer de 2014.
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de
la despesa (factures) , que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
les bases, 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 RLGS.
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Concedit
2013

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

S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció
atorgada.
S’haurà d’indicar el cost total del projecte/activitat, que haurà de ser com a
mínim del doble de la subvenció atorgada.

Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los a l’entitat beneficiària.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
Altra documentació: A mes del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada.
Quart.- 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.
Cinquè.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons
l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció pels
motius que es manifesten.
1.- Per haver presentat escrit de renúncia a la convocatòria:
Nº

NIF

Entitat
CTR. RECREA. I CULT. ARAGONES
RIPOLLET
FED.SARDANISTA DE CATALUNYA
PEÑA CULTURAL EL TIRURI
CASA DE ANDALUCIA DE L'ANOIA A
VILAMOVA DEL CAMÍ
AS. AMIGOS ROCIEROS ROMEROS
MARISMEÑOS DE PREMIA DE MAR
ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES
DEL MERCADAL INFERNAL
ELS XULIUS CENTRE
SOCIAL
RIBETÀ

Projecte
Festividades singulares

4
5
12

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

24

XXXXXXXX

32

XXXXXXXX

80

XXXXXXXX

87

XXXXXXXX

88
111

XXXXXXXX ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA TRISKEL
XXXXXXXX AMICS DE LA SARDANA D'ARTÉS
LLUÏSOS
DE
GRÀCIA
DE
XXXXXXXX BARCELONA
La Cultura popular als Lluïsos de Gràcia
ASSOCIACIÓ CULTURAL XIBARRI DE
XXXXXXXX L'AVERN
Festival Perkujove

127
129
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El País a l'escola
Festa Rociera 7, 8 i 9 de juny de 2013
Romería Comarcal Virgen del Rocio
Aniversari de l'Entitat i despeses durant l'any de
col·laboracions a altres entitats culturals
Construcció del Griu, primera béstia de foc infantil
de Sant Andreu
25 Anys de Pessebre Vivent Parlat
Festival EVA, en veu alta. Festival de Narració i
Tradició Oral
Sarau Artesenc

Nº
148
149
158
159
330

NIF

Entitat
Projecte
BALL DE DIABLES MAGNUS DE
XXXXXXXX VILOBÍ DEL PENEDÈS
La Festa Crema
Aragó a Barcelona: símbol de la integració en la
XXXXXXXX CENTRE ARAGONÉS DE SARRIÀ
cultura popular i tradicional
INSTITUT
DE
CULTURA
DE
XXXXXXXX BARCELONA (ICUB)
Festa Gràcia
INSTITUT
DE
CULTURA
DE
XXXXXXXX BARCELONA (ICUB)
Festa Sants
XXXXXXXX CENTRO GALEGO NÓS
Galicia Avui - Galicia Hoxe

2.- Per aplicació de la Base 24 en haver presentat sol.licitud a la convocatòria per a
entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada d’activitats anuals,
per a l’any 2013:
Nº
355

NIF

Entitat
ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE
XXXXXXXXX TRABUCAIRES DE CATALUNYA

Projecte
I hem fem 30

3.-Per tractar-se d’una entitat en tràmit de constitució i no poder aportar
documentació administrativa requerida:
Nº
312

NIF
No
constituïda

Entitat

la

Projecte

XUNTANZA DE CATALUNYA

Banda de Gaitas Xuntanza de Catalunya

4.- Per haver dues sol.licituds a la mateixa convocatòria i per al mateix projecte:
Nº
217

NIF

Entitat

XXXXXXXXX OBRA DEL BALLET POPULAR

Projecte
Dinamització i difusió de les Danses Tradicionals
Catalanes

5.- Per tractar-se d’una administració pública:
Nº
57
96
106
139
348
370

NIF
Entitat
XXXXXXXXX AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
AJUNTAMENT DE VALLBONA
XXXXXXXXX D'ANOIA
XXXXXXXXX AJUNTAMENT DE SEVA
XXXXXXXXX AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR
PATRONAT MUNICIPAL DE LA
XXXXXXXXX PATUM
XXXXXXXXX AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ

Projecte
Foment de les nostres cercaviles populars
Festes del Roser
Programa cultural de Seva 2013
Sant Roc
Patum
Cultura tradicional i popular 2013

6.- Per tractar-se d’entitats que, malgrat organitzar activitats de caire cultural, els seus
estatuts no recullen com a objectiu principal la realització d’activitats vinculades al
foment i/o difusió de la cultura popular i tradicional:
Nº

NIF

2

XXXXXXXX

6

XXXXXXXX

11

XXXXXXXX

17

XXXXXXXX

Entitat
HDAD. NTRA. SRA. ROCIO DE
BARCELONA
CONSELL GENERAL
GERMANDATS I CONFRARIES ARQUEBISBAT DE BARCELONA
CONFRARIA ORACIO DEL
SENYOR A L'HORT DE MATARÓ
HDAD. NTRA. SRA. DEL ROCIO DE
CORNELLÀ
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Projecte
Salida Ciudad de Barcelona y traslado Rocio

Ajuda a les Cofradies i Germandats
Presentació cartell Setmana Santa 2013
Commemoració del Rocio del Baix Llobregat

Nº

NIF

45

XXXXXXXX

52

XXXXXXXX

53

XXXXXXXX

54

XXXXXXXX

102
105

XXXXXXXX
XXXXXXXX

114

XXXXXXXX

116

XXXXXXXX

Entitat
COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LAS
ANGUSTIA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
ECUATORIANAS EN CATALUNYA
(F.A.E.C)
PONTIFICIA I REIAL GERMANDAT I
CONFRARIA DE NATZARETS DEL
NOSTRE PARE JESÚS DEL GRAN
PODER I MARIA SANTISSIMA DE
L'ESPERANÇA MACARENA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE COLOMBIANOS EN
CATALUNYA (FEDASCAT)
ASSOCIACIÓ DE PESCADORS,
AFECCIONATS I USUARIS DE LA
VARADA D'EMBARCACIONS DE LA
PLATJA DE CALDES D'ESTRAC
FUNDACIÓ PERE TARRES
ASSOCIACIÓ JOVES PER LA
IGUALTAT I LA SOLIDARITAT
ASSOCIACIÓ CULTURAL
BALLESTEA

151

XXXXXXXX

CENTRE SANT PERE APÒSTOL

154

XXXXXXXX

191

XXXXXXXX

199

XXXXXXXX

362

XXXXXXXX

GRUP DE TEATRE LA FAIA
HERMANDAD JESUS CAUTIVO Y
NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES DE MATARÓ
CASAL MUNICIPAL D'AVIS JOAN
AMADES
ASSOCIACIÓ GITANA DE
JOVENTT, IGUALTAT I PROGRES

365

XXXXXXXX

ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DE
LA VIDA QUOTIDIANA (OVQ)

Projecte
Estación de penitencia de Nuesra Señora de las
Angustias

Plaça Ecuador

Setmana Santa

Plaça Colombia 2013

Reconstrucció de un vaixell tradicional de vela i
pesca de fusta
Tallers per la festa
Picant fort per la cultura popular
Festa de la Diversitat, dia 29 de juny de 2013
Activitats de Cultura Popular i Tradicional dins
del Marc de la festa Major de St. PeRe, Sta.
Caterina i la Ribera 2013
Escenificació de la g del Rescat de les Cent
Donzelles

Processó marinera del Carme de Mataró
Foment de la Cultura Tradicional Quintinenca
Espai Kalo
Jornades Viure l'islam al Sud d'Europa. La
construcció de la transnacionalitat des d'una
perspectiva religiosa

7.- Per haver estat presentada fora de termini:
Nº

NIF

369

XXXXXXXX

Entitat
PATRONAT CASTELLERS DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Projecte
Llibre dels Castellers de Vilafranca

8.- Per tractar-se d’un projecte no subvencionable dins d’aquesta convocatòria:
Nº

NIF

23

XXXXXXXX

56

XXXXXXXX

63
110

XXXXXXXX
XXXXXXXX

170

XXXXXXXX

Entitat
CASA REGIONAL DE EXTREMADURA
DE ST. JUST DESVERN
CASA DE BAENA AS. CULTURAL
ANDALUZA EN CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
I
GASTRONOMICA SENSESTOVALLES
ÒMNIUM CULTURAL
CASA ANDALUZA DE BAZA EN
CATALUNYA

181

XXXXXXXX

JUVENTUT ARTÍSTICA DE CALELLA
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Projecte
Excursió al Ripolles
Intercanvi cultural
Festes de Carnaval - Escudella Popular
Sensestovalles
Calendari de tradicions i costums 2014
La casa de Baza conoce la tierra que nos
escoge
Concurs de Teatre Amateur "Premi Ciutat de
Calella"

Nº

NIF

182

XXXXXXXX

195

XXXXXXXX

207
209

XXXXXXXX
XXXXXXXX

244

XXXXXXXX

266
280

XXXXXXXX
XXXXXXXX

283

XXXXXXXX

289
315

XXXXXXXX
XXXXXXXX

324

XXXXXXXX

327

XXXXXXXX

Entitat

Projecte
Memòria Històrica dels Instrumentadors de
Danses Tradicionals per Cobla de l'Etapa de
Preguerra Civil: 1930-1936

ESBART CATALÀ DANSAIRES
CONFRARIA
DE
SANT
MARC
EVANGELISTA
DE
MESTRES
SABATERS
Jornades del Confrare-Portes Obertes
AMIGOS
DE
LA
MÚSICA
DE
Cobla / Banda / Escola de Solfeig
BELLVITGE
ASOCIACIÓN CULTURAL ULLS ART
Pelat
Llibre Blanc de la Cultura al Penedès.
INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS Projecció estratèrgica i implementació
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
MEDITERRÀNIA DE L'HOSPITALET Programa d'activitats anuals de l'Associació
Mediterrània de l'Hospitalet
(ACMH)
LA CASA DE SONS
L'Òpera del Captaire - Titelles a capel·la
ASSOCIACIÓ
ATENEU
CENTRE 25è, TACA'M, Concurs de Teatre Amateur
DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA
de caldes de Montbui
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
RECREATIVA PEÑA DOMINÓ DE
SANT ILDEFONS
Coneguem el nostre entorn
CASA DE CUENCA EN BARCELONA
Cultura Catalana en Cuenca
COORDINADORA DE COLLES DE Gravació de temes de cultuta popular a la
CULTURA DE GRÀCIA
Vila de Gracià
Enregistrament de les músiques de les
ANTIC GREMI DE TRAGINERS
Festes de l'Antic Gremi de Traginers
D'IGUALADA
d'Igualada

9.- Perquè el projecte contempla més d’una activitat a subvencionar:
Nº

NIF

122

XXXXXXXX

123
164

XXXXXXXX
XXXXXXXX

196

XXXXXXXX

210

XXXXXXXX

218

XXXXXXXX

219

XXXXXXXX

262
265

XXXXXXXX
XXXXXXXX

294

XXXXXXXX

296

XXXXXXXX

301

XXXXXXXX

304

XXXXXXXX

319

XXXXXXXX

Entitat
SOCIETAT
CORAL
ARTISTICA
CULTURAL LA PONCELLA
COLLA
DELS
FALCONS
DE
VILANOVA I LA GELTRÚ
CASTELLERS DE LES ROQUETES
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
ALCALA LA REAL Y COMARCA DE
TERRASSA
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
LA
FARANDULA
UNIÓN EXTREMEÑA DE SANT BOI
DE LLOBREGAT
L'ARC
TALLER
DE
MÚSICA
FUNDACIÓ PRIVADA
FEDERACIÓ DE AGRUPACIONS
DE SANT MEDIR DE BARCELONA
CASTELLERS DE CORNELLÀ
CASA DE LOS NAVARROS NAFARREN EXTEA
ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA
DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
COLLA CASTELLERA MATOSSERS
DE MOLINS DE REI
CENTRE CATÒLIC DE SANT
VICENÇ DELS HORTS
ARREPLEGATS DE LA ZONA
UNIVERSITARIA
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Projecte
Actuacions anuals de la Coral
Temporada 2013
Castellers de les Roquetes. Temporada 2013

Intercanvis culturals setembre 2012 - juny 2013
Associació Cultural La Farandula (Gent Gran)
Activitats culturales, recreativas y gastronómicas
de la Unión Extremeña
La Colla de Xamfrà
Sant Medir 2013
Programació Anual 2013. Castellers de Cornellà
Ciclo Cultural Actividades 2013
Reactivació Colla Gegantera de Sant Bartomeu
del Grau
Activitat ordinària de la colla catellera Matossers
de Molins de Rei
El Centre: compromis amb la cultura popular i
tradicional del nostre país
Curs dels Arreplegats de la Zona Universitaria

Nº
320
344

353
357
363
366
367

NIF

Entitat
COLLA
DELS
FALCONS
DE
XXXXXXXXVILANOVA I LA GELTRÚ
XXXXXXXX ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL XUP
COORDINADORA
D'ENTITATS
BADALONINES
DE
CULTURA
TRADICIONAL
I
POPULAR
XXXXXXXX CATALANA
PATRONAT
D'AMICS
DE
XXXXXXXX SERRATEIX
BALL DE FIGUETARIRES DE
XXXXXXXX VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ASSOCIACIÓN FOLKLÒRICA MARE
XXXXXXXX NOSTRUM
XXXXXXXX BADIA SARDANISTA

Projecte
Temporada 2013
El Xuo fa cultura i tradició

Activitats Anuals de Cultura Tradicional a
Badalona: manteniment i millora
Activitats de tardor-estiu al Monestir
150è Aniversari del Ball de Figuetaires de
Vilafranca del Penedès
Ballant fem cultura
Ensenyament de la Sardana i Assistència

Sisè.- NOTIFICAR els anteriors acords a tots els
beneficiaris, de manera
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 14 de les Bases, a fi i efecte que
presentin la documentació oportuna per tal de justificar la subvenció, així com també
als altres interessats.
Setè.- PUBLICAR la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases i l’article 18 de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació.
Pel que fa als punts 21 i 22 el Vicepresident quart, Sr. Fogué, indica que voldria
disposar de més informació per part de l’Àrea gestora, ja que hi ha alguns aspectes en
relació amb les xifres atorgades a determinades entitats que no li acaben de quedar
clars.
El diputat Sr. Llobet manifesta el seu desacord amb el repartiment de les subvencions,
ja que hi ha entitats (especialment algunes Federacions) que reben una quantitat
inferior fins a un 70% en relació amb la rebuda en exercicis anteriors. Afegeix que ell
també demanarà informació complementària a l’Àrea gestora.
La diputada Sra. Hernàndez indica que ambdues convocatòries han estat resoltes amb
criteris de caràcter estrictament tècnic i elaborats i aplicats pels tècnics de la Delegació
de Cultura, tècnics que, segons indica, són els mateixos que tenien assignades
aquestes funcions des de l’inici d’aquest mandat i en mandats anteriors.
Afegeix que els membres de la Junta tenen a la seva disposició tots els expedients
d’aquestes convocatòries i de les dels cinc exercicis anteriors.
Gerència de Serveis de Biblioteques
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-1015, la formalització del conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Reparació i supressió de
barreres arquitectòniques de la biblioteca Santiago Rusiñol”, a signar amb
l’Ajuntament de Sitges, per import de quatre-cents seixanta-sis mil cinquantanou euros amb trenta-dos cèntims (466.059,32) €.- La Junta, de conformitat amb la
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proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i 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 “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 destinatari ha acreditat les condicions administratives i econòmiques
requerides per al desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través de la
documentació proporcionada per la Diputació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 EUR.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el següent ajut econòmic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació

Ajuntament de Sitges
XXXXXXXXX
“Reparació i supressió de barreres arquitectòniques
de la biblioteca Santiago Rusiñol.”
13/X/97918
466.059,32 €
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Periodificació

233.029,66€
233.029,66€

2013
2014
2015

Àmbit de concertació

Classe de recurs

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm.
882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit per la Secretaria delegada pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data
16/5/2012.
AJUNTAMENT DE SITGES, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. Miquel Forns
Fusté, assistit pel vice-secretari de l’ens Sr. Antonio Luis Peralta Garcera.
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. 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. 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
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PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Sitges 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 Sitges
XXXXXXXXX
Reparació i supressió de barreres arquitectòniques de la
biblioteca Santiago Rusiñol.
13/X/97918
“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 ferla efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
466.059,32€
2013
233.029,66€
2014
233.029,66€
2015
G/40200/332A0/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
Tercer.- Vigència del conveni
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà
l’any 2017.
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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.
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.
6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments.
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació.
Setè.- Seguiment
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Vuitè.- Avaluació
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà
demanar a l’ens destinatari 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.
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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.
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.”
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Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de quatre-cents seixanta-sis mil
cinquanta-nou euros amb trenta-dos cèntims (466.059,32) €, amb la següent
periodificació i aplicació pressupostària:

Aportació Diputació
Aplicació pressupostària

Pressupost 2013

Pressupost 2014

233.029,66 €
G/40200/332A0/76240

233.029,66 €
G/40200/332/762

Pressupost
2015
----

TOTAL
466.059,32 €

Les despeses imputades a pressupostos d’exercicis futurs restan condicionades a la
seva aprovació i existència de crèdit.
Quart.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa que comporta l’aprovació de
l’atorgament d’aquest ajut econòmic, ja que estén els seus efectes econòmics a
l’exercici 2014, d’acord amb el següent detall:
Anualitat 2013

Anualitat 2014

233.029,66€

233.029,66€

Anualitat 2015

Cinquè.- DISPOSAR l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de
gestió d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona.
Sisè.- APROVAR el document de justificació de despeses (Annex 1).
Setè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Calella a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Calella presentà en data 2 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 1.040.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Calella.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.040.000 €amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.040.000€ amb una subvenció d’import de 141.818,56 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent quaranta-un mil vuit-cents divuit euros amb
cinquanta-sis cèntims (141.818,56) € a l'Ajuntament de Calella per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
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feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 2 de juliol de
2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Calella, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans presentà en data 3 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 880.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 880.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 880.000 €
amb una subvenció d’import de 120.000,32 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent vint mil euros amb trenta-dos cèntims
(120.000,32) € a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de juliol de
2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 3 de juliol de 2013 una sol·licitud
d'un préstec de 775.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 775.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 775.000 €
amb una subvenció d’import de 105.682,10 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent cinc mil sis-cents vuitanta-dos euros amb
deu cèntims (105.682,10) € a l'Ajuntament de Caldes de Montbui per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de
juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
84/183

l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Martorell presentà en data 3 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec d’1.255.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.255.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.255.000 € amb una subvenció d’import de 171.136,82 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent setanta-un mil cent trenta-sis euros amb
vuitanta-dos cèntims (171.136,82) € a l'Ajuntament de Martorell per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
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sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de
juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).

86/183

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 4 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec d’1.317.174 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.317.174 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.317.174€ amb una subvenció d’import de 179.615,12 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent setanta-nou mil sis-cents quinze euros amb
dotze cèntims (179.615,12) € a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 4 de
juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposa formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 4 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 3.520.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou
una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 3.520.000 € amb un termini de 5 anys que inclou una carència de 0
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
3.520.000€ amb una subvenció d’import de 262.725,76 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de dos-cents seixanta-dos mil set-cents vint-i-cinc
euros amb setanta-sis cèntims (262.725,76) € a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 4 de juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
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d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat presentà en data 5 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 6.500.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou
una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 6.500.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
6.500.000€ amb una subvenció d’import de 886.366 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de vuit-cents vuitanta-sis mil tres-cents seixanta-sis
(886.366) € a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
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signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 5 de juliol de
2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Navarcles a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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L'Ajuntament de Navarcles presentà en data 5 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 320.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Navarcles.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 320.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 320.000 €
amb una subvenció d’import de 43.636,48 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de quaranta-tres mil sis-cents trenta-sis euros amb
quaranta-vuit cèntims (43.636,48) € a l'Ajuntament de Navarcles per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 5 de
juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Navarcles, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Premià de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Premià de Mar presentà en data 12 de juliol de 2013 una sol·licitud
d'un préstec de 825.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Premià de Mar.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 825.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 825.000 €
amb una subvenció d’import de 112.500,30 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent dotze mil cinc-cents euros amb trenta
cèntims (112.500,30) € a l'Ajuntament de Premià de Mar per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 12 de juliol de
2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per un import de vuitanta-tres mil quatre-cents cinquanta-quatre
euros amb setanta-set cèntims (83.454,77) € a l’Ajuntament d’ Olesa de
Montserrat a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per
finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013 2014, formalitzant el conveni en data 21 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 12 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 612.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
L'import de préstec de 612.000 € aprovat pel BANCO DE SABADELL S.A., del qual es
subvenciona 612.000,00 EUR amb una subvenció d’import de 83.454,77 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist el punt 3.3.F, de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de vuitanta-tres mil quatre-cents cinquanta-quatre
euros amb setanta-set cèntims (83.454,77) € a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
d'acord amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit
Local en data 12 de juliol de 2013 per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE
SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació
de Barcelona i l’entitat financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- Fou retirat
el present Dictamen.
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Parets del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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L'Ajuntament de Parets del Vallès presentà en data 16 de juliol de 2013 una sol·licitud
d'un préstec de 546.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 546.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 546.000 €
amb una subvenció d’import de 74.454,74 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de setanta-quatre mil quatre-cents cinquanta-quatre
euros amb setanta-quatre cèntims (74.454,74) € a l'Ajuntament de Parets del Vallès
per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 16 de juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Parets del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès presentà en data 16 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 521.100 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 521.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 521.000 €
amb una subvenció d’import de 71.059,28 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de setanta-un mil cinquanta-nou euros amb vint-ivuit cèntims (71.059,28 ) € a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 16 de
juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Torelló a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
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d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Torelló presentà en data 24 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 124.352 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Torelló.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 124.352 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 124.352 €
amb una subvenció d’import de 16.957,14 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de setze mil nou-cents cinquanta-set euros amb
catorze cèntims (16.957,14) € a l'Ajuntament de Torelló per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
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signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24 de juliol de
2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Torelló, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presentà en data 26 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec d’1.800.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.800.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.800.000 € amb una subvenció d’import de 245.455,20 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de dos-cents quaranta-cinc mil quatre-cents
cinquanta-cinc euros amb vint cèntims (245.455,20) € a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 26 de juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- Fou retirat el
present Dictamen.
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40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Matadepera a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Matadepera presentà en data 30 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 511.720,48 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Matadepera.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 511.720,48 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
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511.720,48 € amb una subvenció d’import de 69.780,25 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de seixanta-nou mil set-cents vuitanta euros amb
vint-i-cinc cèntims (69.780,25) € a l'Ajuntament de Matadepera per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30 de juliol de
2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Matadepera, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament d'Arenys de Mar presentà en data 1 d'agost de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 915.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 915.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 915,000 €
amb una subvenció d’import de 124.773,06 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent vint-i-quatre mil set-cents setanta-tres euros
amb sis cèntims (124.773,06) € a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 1
d'agost de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
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formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar presentà en data 7 d'agost de 2013 una sol·licitud
d'un préstec de 233.389,82 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 233.389,82 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
233.389,82 € amb una subvenció d’import de 31.825,97 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de trenta-un mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb
noranta-set cèntims (31.825,97) € a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 7
d'agost de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Terrassa a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Terrassa presentà en data 24 de setembre de 2013 una sol·licitud
d'un préstec de 3.000.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Terrassa.
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El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.500.000 € amb un termini de 5 anys que inclou una carència de 0
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.500.000 € amb una subvenció d’import de 111.95 €, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cent onze mil nou-cents cinquanta-set euros
(111.957,00) € a l'Ajuntament de Terrassa per subsidiar el préstec concedit pel
BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24 de setembre de 2013, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, denegar una
subvenció a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
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especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Mollet del Vallès presentà en data 31 de juliol de 2013 una sol·licitud
d'un préstec d’1.000.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona la denegació de dit
préstec en data 21 d'octubre de 2013 per les causes exposades en el mateix escrit i
que forma part d’aquest expedient.
Com a conseqüència de la denegació de la concessió de préstec per part de l’entitat
financera, Diputació de Barcelona no pot subvencionar el tipus d’interès d’aquest en el
marc del Programa de Crèdit Local.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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
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Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de
19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
ÚNIC.- DENEGAR la concessió d’una subvenció a l'Ajuntament de Mollet del Vallès
per subsidiar el préstec sol·licitat a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit
Local en data 31 de juliol de 2013 perquè el BANCO DE SABADELL S.A. ha denegat
la concessió del préstec en data 21 d'octubre de 2013.
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, denegar una
subvenció a l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
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de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Montcada i Reixac presentà en data 22 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec d’1.717.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona la denegació de dit
préstec en data 21 d'octubre de 2013 per les causes exposades en el mateix escrit i
que forma part d’aquest expedient.
Com a conseqüència de la denegació de la concessió de préstec per part de l’entitat
financera, Diputació de Barcelona no pot subvencionar el tipus d’interès d’aquest en el
marc del Programa de Crèdit Local.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
ÚNIC.- DENEGAR la concessió d’una subvenció a l'Ajuntament de Montcada i Reixac
per subsidiar el préstec sol·licitat a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit
Local en data 22 de juliol de 2013 perquè el BANCO DE SABADELL S.A. ha denegat
la concessió del préstec en data 21 d'octubre de 2013.
46.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import setanta-dos mil (72.000) € per a finançar l’actuació local
“Expropiació per a equipaments Penyora” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Castellcir.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Castellcir, presentada en
data 25/9/2013 per finançar la inversió “Expropiació per a equipaments Penyora” 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 Castellcir
Expropiació per a equipaments Penyora
72.000,00 euros
0%
10
78/2013

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-dos mil euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.

113/183

47.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import setze mil dos-cents deu euros amb deu cèntims
(16.210,10) € per a finançar l’actuació local “Centre informació municipal” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles,
presentada en data 2/8/2013 per finançar la inversió “Centre informació municipal” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Centre informació municipal
16.210,10 euros
0%
10
63/2013
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setze mil dos-cents deu euros
amb deu 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.
48.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import vint-i-tres mil (23.000) € per a finançar l’actuació local
“Mòdul higiènic piscina” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.- 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 Santa Margarida i els
Monjos, presentada en data 2/10/2013 per finançar la inversió “Mòdul higiènic piscina”
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 Santa Margarida i els Monjos
Mòdul higiènic piscina
23.000,00 euros
0%
10
77/2013

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-tres mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
49.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta-dos mil (152.000) € per a finançar
l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.- 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 Santa Margarida i els
Monjos, presentada en data 2/10/2013 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Inversions 2013
152.000,00 euros
0%
10
76/2013

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta-dos mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
50.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a finançar l’actuació local
“Compra terreny nou cementiri” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
Santa Maria de Martorelles.- 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 Santa Maria de Martorelles,
presentada en data 23/8/2012 per finançar la inversió “Compra terreny nou cementiri” i
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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 Santa Maria de Martorelles
Compra terreny nou cementiri
10.000,00 euros
0%
10
90/2012

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de deu mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
51.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent tres mil set-cents onze euros amb cinquanta-sis
cèntims (103.711,56) € per a finançar l’actuació local “Supressió barreres
arquitectòniques” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Tona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Tona, presentada en data
31/7/2013 per finançar la inversió “Supressió barreres arquitectòniques” 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 Tona
Supressió barreres arquitectòniques
103.711,56 euros
0%
10
60/2013

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent tres mil set-cents onze euros
amb
cinquanta-sis
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.
52.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent trenta mil (130.000) € per a finançar l’actuació local
“Expropiació finques 3569N i 5215N” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, presentada en data 16/9/2013 per finançar la inversió “Expropiació finques
3569N i 5215N” 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:

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Expropiació finques 3569N i 5215N
130.000,00 euros
0%
10
75/2013

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
53.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la renúncia
d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-un mil cinc-cents trenta-un euros amb
vuitanta-cinc cèntims (91.531,85) € per a finançar l’actuació local “Aigües
Llobregat, 8a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Castellví de la Marca.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/9/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Castellví de la Marca :
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Aigües Llobregat, 8ª f.
91.531,85 euros
0%
10
7/2013

Vista la renúncia a la sol.licitud efectuada per l’Ajuntament en data 26/4/2013.
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la cancel·lació del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

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

Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de noranta-un mil cinc-cents trenta-un euros amb
vuitanta-cinc cèntims.
54.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Pla Sanejament”, al 0% d’interès i a retornar en 3 anualitats, en
el sentit de retornar-lo en 10 anualitats, a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11/7/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Pla Sanejament
175.000 euros
0%
3
1/2013

Vist que la fixació del número d’anualitats en 3 va ser un error, atès que en l’aprovació
del Pla de Sanejament de la Pobla de Llillet de 26/10/2012 no es determina el termini
màxim d’amortització de les operacions per al seu finançament, i per tant són
aplicables les condicions generals sobre els préstecs de la Caixa de Crèdit, aprovats
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28/3/12.
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist el punt 3.3.F, apartat d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
MODIFICAR la concessió del crèdit de la Pobla de Llillet aprovat per acord de la Junta
de Govern de data 11/7/13 en el sentit següent:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Pla Sanejament
175.000 euros
0%
10
1/2013

Intervenció General
55.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les Bases reguladores
i la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie consistents en
l’elaboració d’inventaris de béns als Ajuntaments de la Província de Barcelona.Fou retirat el present Dictamen.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
tancament del Fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb
malalties mentals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Vicepresident primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 28 de març de 2012,
va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc de
la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Aquests fons es van concedir a 16 ens locals de la província de Barcelona que a
31/12/2011 tenien un conveni de col·laboració vigent amb la Diputació de Barcelona
per a la seva adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, calculat en base a
l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques
socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens adherit al Protocol general del Pla de
concertació.
Segons l’apartat 1.1 de l’acord tercer de l’esmentat dictamen els beneficiaris de l’ajut
havien de presentar a la Diputació de Barcelona, el model d’acceptació total o parcial
de l’ajut, per l’efectivitat de la concessió.
Així, tots els ens beneficiaris van presentar l’acceptació total de l’ajut excepte el
Consell Comarcal d’Osona que va presentar una acceptació parcial. La reducció que
va implicar aquest acceptació parcial va ser aprovada per decret del president delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de 5 de juny de 2013, amb el detall
següent:
Ens beneficiari
Consell Comarcal
d’Osona

NIF
XXXXXXX

Codi XGL

Aportació
Diputació

12/Y/79296

44.990,15 €

Import
acceptat
38.926,30 €

Import
reducció
6.063,85 €

D’acord amb l’apartat 4.1 i 6.1 de l’acord tercer del dictamen de concessió, l’execució
de les actuacions en raó de les quals es van atorgar els ajuts s’havien d’executar en el
període de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2012 i justificar com a màxim
fins el 31 de març de 2013.
En aquest sentit, el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà (actualment
Agència de Desenvolupament del Berguedà) i l’Ajuntament de Mollet del Vallès van
demanar una pròrroga en el termini d’execució fins el 31 de març de 2013 i en el de
justificació fins el 30 de juny de 2013; dites pròrrogues es van concedir per decrets del
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de dates 20 de
desembre de 2012 i 28 de gener de 2013, respectivament.
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Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada revisada,
el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es proposa la
liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones
amb malalties mentals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 12.4 a) i 12.2 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 pel decret de la
presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de data
19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR la liquidació i el tancament del recurs econòmic atorgat per la Junta
de Govern d’aquesta Diputació en reunió de 28 de març de 2012 consistent en el fons
de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc
de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
tancament del Fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”,
en el marc de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident primer i
President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 28 de març de 2012,
va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la convocatòria
2012 del Pla “Xarxa de Govern Local 2012-2015”.
Aquests fons es van concedir a diversos ens locals de la província de Barcelona que a
31/12/2011 tenien conveni de col·laboració vigent amb la Diputació de Barcelona per a
la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu XALOC, calculat en base a
l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques
socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens adherits al Protocol general del Pla de
concertació.
El període d’execució de les actuacions subvencionades es va fixar entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2012 i el de justificació fins el 31 de març de 2013, d’acord amb
els apartats 4.1. i 6.1 de l’acord tercer de l’esmentat acord de concessió.
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Segons l’apartat 1.1 de l’acord tercer del dictamen de concessió, els beneficiaris de
l’ajut havien de presentar a la Diputació de Barcelona el model d’acceptació total o
parcial de l’ajut, per l’efectivitat de la concessió.
Els ens beneficiaris van manifestar expressament l’acceptació total de l’ajut excepte
l’Ajuntament d’Esparreguera que va acceptar parcialment. La reducció de l’import
atorgat a aquest Ajuntament es va aprovar pel president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, segons el detall següent:
Ens beneficiari
Aj. Esparreguera

NIF

Aportació
Diputació

Codi XGL

XXXXXXXXX

12/Y/79187

8.861,16 €

Import
reducció
4.430,58 €

Data aprovació
decret reducció
06/08/2012

A més, tres dels ens locals beneficiaris van presentar a la Diputació sol·licituds de
pròrroga en el termini d’execució fins el 31 de març de 2013, així com en el de
justificació fins el 30 de juny de 2013. Aquestes pròrrogues es van aprovar per decret
del president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de data 20 de
desembre de 2012, amb el detall següent:
Ens beneficiari

NIF

Codi XGL

Aportació
Diputació

Aj. d’Abrera

XXXXXXXXX

12/Y/79291

23.821,00 €

Aj. de Montgat

XXXXXXXXX

12/Y/79247

10.660,00 €

Consorci de Formació i
d’Iniciatives Cercs-Berguedà
(Agència de Desenvolupament
del Berguedà)

Data aprovació
decret pròrroga

20/12/2012
XXXXXXXXX

12/Y/79176

2.201,70 €

Tres dels ens beneficiaris van presentar renúncia a la Diputació de Barcelona, que es
van aprovar per decret del president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, juntament amb el reintegrament de les quantitats satisfetes per avançat en
concepte de bestreta, segons l’apartat 3.1 de l’acord tercer del dictamen de concessió,
amb el detall següent:
Ens beneficiari

NIF

Codi XGL

Aportació
Diputació

Import avançat
a reintegrar

Data aprovació
decret renúncia

Aj. Capellades

XXXXXXXXX

12/Y/79274

799,75 €

799,75 €

21/06/2013

Aj. d’Òdena

XXXXXXXXX

12/Y/79185

15.548,13 €

7.774,06 €

04/07/2013

Aj. St. Llorenç
d’Hortons

XXXXXXXXX

12/Y/79221

2.584,08 €

1.292,04 €

21/06/2013

Un cop finalitzades les actuacions, els ens locals beneficiaris van presentar la
documentació justificativa de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic dins
dels terminis establerts. Tres entitats van justificar per import inferior al mínim
establert, per aquest motiu es va reduir la subvenció i a més es va sol·licitar el
reintegrament a una entitat que amb la bestreta percebuda havia rebut més subvenció
del que li corresponia segons l’import justificat. El detall d’aquestes reduccions és el
següent:
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Aportació
Diputació

Import
reducció

Import
avançat a
reintegrar

Ens
beneficiari

NIF

Codi XGL

Data aprovació
decret reducció

Aj. Dosrius

XXXXXXXX

12/Y/79264

20.021,17 €

2.475,83 €

0€

21/06/2013

Aj. Piera

XXXXXXXX

12/Y/79238

31.959,50 €

2.498,05 €

0€

26/06/2013

Aj. Sentmenat

XXXXXXXX

12/Y/79207

20.427,90 €

15.070,39 €

4.856,44 €

21/06/2013

Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada revisada,
el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es proposa el
tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació“, en el
marc de la convocatòria 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 12.4 a) i 12.2 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 pel decret de la
presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de data
19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR el tancament del recurs econòmic concedit per la Junta de Govern
d’aquesta Diputació en reunió de 28 de març de 2012 consistent en el fons de
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la convocatòria
2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni tipus sobre les condicions que han de regir la posada en marxa de la
Unitat Mòbil de Teleassistència.- 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:
Els serveis de telealarma i teleassistència són una modalitat del servei d’ajuda a
domicili per tal d’oferir als usuaris, amb la tecnologia adequada, una atenció
permanent i a distància.
Amb aquest servei es pretén contribuir a millorar l’autonomia personal afavorint la
permanència de la persona en el seu entorn habitual, sent els seus destinataris
aquelles persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de
l’edat i el seu estat físic, que viuen soles o amb persones que no les poden atendre de
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manera continuada i suficient. La Unitat Mòbil és un recurs complementari al Servei
Local de Teleassistència de la demarcació de Barcelona i per tant, un recurs que
incorpora aspectes de qualitat específics a la prestació del servei de Teleassistència.
La Unitat Mòbil es configura com a un recurs d’emergència social i de suport sanitari
amb perfils professionals tècnics amb formació i coneixements en primers auxilis,
l’àmbit de les emergències, la gerontologia i la tecnologia aplicada al Servei Local de
Teleassistència, i que opera 24 hores els 365 dies l’any garantint la cobertura del
100% de la demarcació de Barcelona mitjançant un model d’intervenció flexible,
independentment de la tipologia de base territorial que tingui l’Ens local.
En desenvolupament del contracte subscrit entre la FEMP i i Sergesa Televida, SL. en
data 22 de juliol de 2005, per a la prestació del servei de Teleassistència a la
demarcació de la Diputació de Barcelona, es van establir als municipis de Manresa,
Badalona, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Granollers, Vic,
L’Hospitalet de Llobregat i Berga, les seus de la Unitats Mòbils de Teleassitència,
mitjançant la subscripció dels corresponents convenis.
La vigència, d’aquests convenis, s’establia fins a la finalització del contracte amb
l’empresa prestadora del servei de teleasisstència.
Atès que en data 16 d’octubre de 2012, es va subscriure un nou contracte per a la
prestació del servei de Teleassistència entre Televida Servicios Sociosanitarios, SL i la
Diputació de Barcelona, s’ha d’entendre com a extingits els convenis subscrits amb
anterioritat i que per tal d’implementar el recurs de les Unitats Mòbils s’ha de procedir a
l’aprovació d’un nou conveni tipus que reguli les noves necessitats.
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, així com el 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, segons
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics
municipals.
Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis.
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’automia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Vist l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vistos els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.2) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de
19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Únic.- Aprovar el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els Ens
locals de la província que siguin la seu de la Unitat Mòbil del Servei de
Teleassistència, sobre les condicions que han de regir la posada en marxa de la Unitat
Mòbil de Teleassistència i d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’ENS LOCAL DE XXXXXXXXXXXXX SOBRE LES CONDICIONS QUE
HAN DE REGIR LA POSADA EN MARXA DE LA UNITAT MÒBIL DE TELEASSISTÈNCIA
PARTS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Benestar Social, Salut
Pública i Consum, Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013,
sobre nomenaments i delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, 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; assistida per la
secretària delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel
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/CONSELL COMARCAL DE XXXXXXXXX, representant per l’Alcalde/essa
Il.lm/a Sr/a/President xxxxxxxxxxxxx, assistit/da pel secretari/ària de la Corporació, Sra.
XXXXXXXXXXXXXX.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Unitat Mòbil és un recurs complementari al Servei Local de Teleassistència de la
demarcació de Barcelona i per tant, un recurs que incorpora aspectes de qualitat
específics a la prestació del servei de Teleassistència. Aquest recurs està vinculat al
contracte signat entre l’empresa proveïdora Televida Servicios Sociosanitarios, SL i la
Diputació de Barcelona en data 16 d’octubre de 2012.
2. Les Unitats Mòbils són un servei que opera 24 hores els 365 dies l’any garantint la
cobertura del 100% de la demarcació de Barcelona mitjançant un model d’intervenció
flexible, independentment de la tipologia de base territorial que tingui l’Ens local.
3. Les Unitat Mòbils presten el servei mitjançant un vehicle adequat i equipat en funció de
les característiques i orografia del territori. El Consell Comarcal de xxxxx/ Ajuntament de
xxxxx acollirà:
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Un vehicle tot terreny adaptat a la orografia del territori dels municipis de cobertura i
amb equipament adient.
Un vehicle d’intervenció ràpida (moto) per atendre situacions que requereixen un
temps reduït. Aquestes UMT es limiten a zones urbanes.



4. La Unitat Mòbil realitza les següents funcions prioritàries:
-

-

Actuar com a suport davant emergències sociosanitàries i/o tècniques. La Unitat Mòbil
intervé en casos on no és necessari mobilitzar recursos sanitaris d’urgència o
mobilitzant els recursos d’emergència que siguin necessaris actuant de suport i
acompanyament.
Col·laborar amb els cossos de seguretat davant emergències.
Intervenir davant caigudes o alteracions no greus de les constants.
Resoldre incidències de caire urgent relacionades amb el bon funcionament del
terminal i dels seus accessoris.
Ajudar l’usuari/ària a fer front davant accidents domèstics.

5. La Unitat Mòbil també pot realitzar les següents funcions secundàries:
-

Gestionar la custòdia i manipulació de claus.
Actualitzar la situació de la persona usuària del servei a través de seguiments.
Prevenir i actuar davant temperatures extremes.
Acompanyar i donar suport a les persones usuàries en casos d’extrema solitud,
ansietat o crisis puntuals (en casos extraordinaris).
Recollir i lliurar medicaments, menjar i higiene puntual de la persona usuària (en
casos extraordinaris).

6. L’Ens local que proporciona una base territorial ha de disposar d’una zona de treball per
als tècnics de les UMT i una zona d’estacionament per al vehicle amb uns requeriments
específics recollits en el punt 2 de l’apartat de Pactes del present Conveni.
7. La base territorial d’acollida de la Unitat Mòbil de l’ajuntament/Consell Comarcal xxxxx és
de la següent tipologia:





UMT 24h: accés lliure i continu durant 24h.
UMT amb guàrdia localitzada: accés lliure i continu de 7h a 23h.
UMT diürnes: accés lliure i continu de 9h a 21h. Requeriment de disposar d’un espai
per a la custòdia de claus.

8. La ubicació de la Unitat Mòbil en dependències locals facilita la coordinació entre el
servei i l’ens local, i ha de beneficiar les dues parts per poder treballar conjuntament en
benefici dels usuaris/àries.
9. La Unitat Mòbil es configura com a un recurs d’emergència social i de suport sanitari amb
perfils professionals tècnics amb formació i coneixements en primers auxilis, l’àmbit de
les emergències, la gerontologia i la tecnologia aplicada al Servei Local de
Teleassistència.
10. Cada Unitat Mòbil està equipada amb:
-

Material de primers auxilis per a intervencions sanitàries que no són emergències de
primer ordre
Informes per al seguiment d’usuaris/àries, amb situacions de risc social.
Material tècnic per a la realització d’intervencions tècniques de Teleassistència.
Equipament especial per als dispositius d’onades de calor i de fred.
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Cada Unitat Mòbil incorpora una caixa de seguretat on es custodien les claus dels
usuaris/àries que no tenen persones de contacte amb claus perquè en cas d’emergència
social o sanitària, on l’usuari/ària no pot facilitar l’accés al seu habitatge, és pugui
comptar amb un recurs alternatiu (si l’Ens local té Conveni de Custòdia de claus).
11. L’usuari/ària signa un document de custòdia de claus per a les Unitats Mòbils, donant el
permís als tècnics/ques d’aquest recurs per accedir al seu domicili i prestar l’ajut que es
necessiti, d’acord la valoració feta des del Centre d’Atenció del Servei Local de
Teleassistència.
12. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data xxxxxxxxxxxxxxx, va
aprovar la minuta del conveni tipus sobre les condicions que han de regir la posada en
marxa de la Unitat Mòbil de Teleassistència, que constitueix la base per a la formalització
dels convenis amb cadascun dels Ens locals que siguin seus de la Unitat Mòbil
Per tot això, donada la particularitat pròpia d’aquest recurs en ésser un servei mòbil i recurs
d’assistència en situacions d’emergència, ambdues parts i de comú acord, i reconeixent-se
plena capacitat per a aquest acte, formalitzen el present conveni que garantirà el bon
funcionament de la Unitat Mòbil en termes d’eficàcia i eficiència, que es regirà pels
següents:
PACTES
Primer.- La Unitat Mòbil ubicada a l’Ajuntament/Consell Comarcal xxxxxxxxxxxxxxx, tindrà
com àrea d’influència els municipis/ la/les comarca/ques de xxxxxxxxxxxxxxx, totes elles
incorporades per tenir un radi de cobertura d’una mitjana de 40 minuts de desplaçament,
conscients però de la densitat de trànsit, de la ubicació de la Unitat Mòbil i del fet que el
recurs no és un recurs d’emergència de primer ordre.
Segon.- L’Ens local ha de disposar i facilitar una zona de treball per als tècnics/ques de la
Unitat Mòbil en dependències municipals amb:
-

-

Despatx amb taula on poder endollar un portàtil.
Armari o similar on poder guardar el portàtil, documentació, …
Espai amb cobertura per mòdem. Resulta imprescindible que sigui un espai amb
cobertura de mòbil, restant exclosos despatxos sobterranis.
Adequació de l’espai en termes de lluminositat, ventilació, climatització i amb lavabos
i accés a aigua corrent a prop. Des de riscos laborals s’ha de fer un informe de la
zona de treball.
Donat els torns de treball, que són jornades de 12 hores, els tècnics d’UMT realitzen
els seus àpats en horari laboral (dinar i sopar). És recomana per tant, tenir accés a
nevera i microones per poder guardar i escalfar els àpats.

Tercer.- L’Ens local ha de facilitar un espai reservat d’aparcament per a la Unitat Mòbil prop
de les dependències municipals on s’hagi establert la zona de treball dels tècnics/ques,
senyalitzat i d’ús exclusiu. En cas dels vehicles d’intervenció ràpida, l’estacionament ha de
ser cobert durant la nit.
Quart.- La vigència d’aquest conveni s’estendrà fins a la finalització del contracte amb
l’empresa prestadora del servei de Teleassistència, o bé quan una de les parts així ho
manifesti o s’identifiqui un incompliment greu i manifest d’algun pacte derivat del present
conveni.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat,
en el lloc i data que s’assenyalen.”
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
59.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci
de Promoció Turística Costa del Maresme, en resolució de l’expedient núm.
2013/3911.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 09/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 30
d'abril de 2013 en el qual es sol·licita autorització a la realització d’obres al terme
municipal de Sant Pol de Mar (expedient núm. 2013/3911):
- Rètol d'orientació direcció S-320, a la carretera BV-5128 del PK 27+100, ambdós
marges, tram urbà.
- Rètol d'orientació urbana S-320, a la carretera B-601 al PK 0+134, marge dret, tram
no urbà.
- Rètol d'orientació urbana S-770, a la carretera B-601 al PK 0+415, marge dret, tram
no urbà.
- Rètol d'orientació urbana S-320, a la carretera B-601 al PK 0+012, marge esquerre,
tram urbà.
En data 06/09/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal sobre els següents rètols:
- Rètol d'orientació direcció S-320, a la carretera BV-5128 del PK 27+100, ambdós
marges, tram urbà.
- Rètol d'orientació urbana S-320, a la carretera B-601 al PK 0+134, marge dret, tram
no urbà.
- Rètol d'orientació urbana S-770, a la carretera B-601 al PK 0+415, marge dret, tram
no urbà.
“Vista la sol·licitud formulada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
en data 30 d'abril de 2013 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents, del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
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Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
En relació amb el rètol d’orientació urbana S-320, a la carretera B-601 al PK 0+012,
marge esquerre, tram urbà, aquesta senyalització pertany a la carretera N-II i aquesta
via no forma part de la xarxa de carreteres gestionada per la Diputació de Barcelona,
essent de competència de la Generalitat de Catalunya.
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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en relació amb
l’expedient número 2013/3911.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, al Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme, autorització d’obres al terme municipal de Sant Pol de Mar
(expedient núm. 2013/3911), d’:
-

Instal·lació de rètol d'orientació direcció S-320, a la carretera BV-5128 del PK
27+100, ambdós marges, tram urbà.
Instal·lació de rètol d'orientació urbana S-320, a la carretera B-601 al PK 0+134,
marge dret, tram no urbà.
Instal·lació de rètol d'orientació urbana S-770, a la carretera B-601 al PK 0+415,
marge dret, tram no urbà.

Les esmentades actuacions s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme, amb domicili a efectes de notificacions a Vic (08500), carrer Indústria, 18,
amb indicació dels recursos procedents.
60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Subirats, en resolució de l’expedient núm. 2013/6285.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 07/08/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Subirats de data 25 de juliol de 2013 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos rètols
informatius, a la carretera BP-2427 al PK 0+604 i al PK 4+500, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Subirats (expedient núm. 2013/6285).
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En data 13/09/2013 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 Subirats en data 25 de juliol de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- Respecte els rètols direccionals tipus fletxes la distància mínima del rètol a la calçada
serà d’1 metre, i en tot cas, els suports fora de la cuneta.
- Respecte els rètols informatius amb indicació de ruta i el seu plànol, aquests es
situaran fora de la zona de servitud, es a dir, a més de 8 m de l’aresta exterior de
l’esplanació
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Subirats en relació amb l’expedient número 2013/6285.
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 Subirats,
autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols informatius, a la carretera BP-2427 al
PK 0+604 i al PK 4+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Subirats
(expedient núm. 2013/6285), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
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Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Subirats, amb domicili a
efectes de notificacions a Subirats (08739), Plaça Ajuntament, s/n - Sant Pau d'Ordal,
amb indicació dels recursos procedents.
61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Figols, en resolució de l’expedient núm. 2013/6325.- 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 13/08/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Fígols de data 1 d'agost de 2013 en el qual es
sol·licita autorització a la realització d’obres d’instal·lació de 15 rètols informatius tipus
S-300, a la carretera BV-4025 del PK 5+485 al PK 10+740, ambdós marges, tram no
urbà, al terme municipal de Fígols (expedient núm. 2013/6325).
En data 03/09/2013 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 Fígols en data 1 d'agost de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- El rètol del punt quilomètric 11+525 resta fora de la zona de protecció de la carretera
BV-4025.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
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transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Fígols en relació amb l’expedient número 2013/6325.
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 Fígols,
autorització d’obres d’instal·lació de 15 rètols informatius tipus S-300, a la carretera
BV-4025 del PK 5+485 al PK 10+740, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Fígols (expedient núm. 2013/6325), que s’hauran de dur a terme d’acord
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Fígols, amb domicili a
efectes de notificacions a Fígols (08698), Pl. Església, s/n, amb indicació dels recursos
procedents.
62.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 2013/6448.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En data 27/08/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de data 20 d'agost de
2013 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un
mirall, a la carretera BV-2112 al PK 3+880, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Ribes (expedient núm. 2013/6448).
En data 06/09/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en data 20
d'agost de 2013 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de
conservació deficient, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que
presta la carretera.
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- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la instal.lació autoritzada per variació de les característiques de
la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.
- La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
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provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en relació amb l’expedient número
2013/6448.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, autorització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BV-2112 al PK
3+880, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes
(expedient núm. 2013/6448), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Ribes (08810), carrer Major, 110,
amb indicació dels recursos procedents.
63.- Dictamen que proposa prorrogar i canvi de titularitat d’una autorització
d’obres a favor de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., en
resolució de l’expedient núm. 2010/4795.- 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 30 de setembre de 2010, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar a Aigües Ter Llobregat les obres d’instal·lació de
conducció d'aigua potable amb encreuament i paral·lelisme, a la carretera BV-1031,
del punt quilomètric 18+350 al 18+460, ambdós marges; construcció de nou accés, a
la carretera BV-1031, al punt quilomètric 18+350, marge esquerre; construcció de
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dipòsit, a la carretera BV-1031, del punt quilomètric 18+385 al 18+435, marge
esquerre i construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-1031, del punt quilomètric
18+340 al 18+440, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Òdena (Exp.
núm. 2010/4795).
En data 22 de juliol de 2013, ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de
Barcelona, escrit de l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya,
S.A. en que manifesta que atès que el passat 27 de desembre de 2012 la Generalitat
de Catalunya i l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, S.A., amb NIF
XXXXXXXXX van signar contracte administratiu de gestió i prestació de serveis
públics, en règim de concessió, per a la construcció, millora, gestió i explotació de les
instal·lacions que constitueixen la xarxa d’abastament Ter – Llobregat, sol·licita el
canvi de titularitat de l’autorització atorgada.
Així mateix, sol·licita una pròrroga de la mateixa al·legant que per problemes
econòmics de l’ens d’abastament d’aigua i el procediment de privatització que el
Govern de la Generalitat va iniciar per la gestió del servei de proveïment d’aigua en
alta Ter - Llobregat, no s’han pogut executar les obres del projecte dins del termini de
tres anys atorgat per la Diputació de Barcelona.
Per tal d’atendre la petició d’ATLL Concessionària de la Generalitat, S.A., i tenint en
compte que, per tal de garantir els eventuals perjudicis que es poguessin ocasionar al
trànsit i la reparació dels danys a la via així com la reparació dels desperfectes i vicis
ocults que poguessin aparèixer derivats directa o indirectament de les obres
autoritzades, es va exigir a Aigües Ter Llobregat, com a titular de l’autorització, la
constitució d’una garantia per import de 6.000 euros, garantia que es va constituir en
data 29 d’octubre de 2010, en data 16 de setembre de 2013 es va requerir a ATLL
Concessionària de la Generalitat, S.A. per tal que aportés documentació acreditativa
relativa a la subrogació en les obligacions de la ja dissolta Aigües Ter Llobregat.
En data 25 de setembre de 2013 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació
de Barcelona escrit de l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat, S.A.
Atès que la Disposició Addicional segona de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació de la regulació normativa, disposa que “Es dissol l’Ens d’Abastament
d’Aigua, creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament de l’aigua
de l’àrea de Barcelona. (...) la Generalitat se subroga en la posició jurídica de l’Ens
d’Abastament d’Aigua pel que fa als béns, drets i les obligacions de qualsevol tipus de
què sigui titular (...)”
Atès que en data 2 d’agost de 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 ATLL Concessionària de la Generalitat S.A. (abans
AIGÜES TER LLOBREGAT), s’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de pròrroga
per un termini de 18 mesos essent vàlides les condicions establertes al seu dia per
aquesta Gerència.”
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per ATLL
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. en relació amb l’expedient número
2010/4795.
Segon.- Modificar el dictamen de la Junta de Govern de data 30 de setembre de 2010
en virtut del qual es van autoritzar a Aigües Ter Llobregat les obres d’instal·lació de
conducció d'aigua potable amb encreuament i paral·lelisme, a la carretera BV-1031,
del punt quilomètric 18+350 al 18+460, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Òdena; construcció de nou accés, a la carretera BV-1031, al punt
quilomètric 18+350, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Òdena;
construcció de dipòsit, a la carretera BV-1031, del punt quilomètric 18+385 al 18+435,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Òdena; construcció de tanca
diàfana, a la carretera BV-1031, del punt quilomètric 18+340 al 18+440, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Òdena (expedient número 2010/4795),
pel que fa a la seva titularitat en el següent sentit:
On deia:

Aigües Ter Llobregat
NIF: XXXXXXXXX

Ha de dir:

ATLL Concessionària de la Generalitat S.A.
NIF: XXXXXXXXX

Tercer.- Concedir una pròrroga de l’autorització atorgada en l’expedient 2010/4795, la
qual tindrà una durada màxima de 18 mesos a comptar des de l’endemà de la data de
caducitat de la citada autorització i que, d’acord amb el que estableix l’article 49.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, no
serà susceptible de recurs.
Quart.- Notificar la present resolució a ATLL Concesionaria de la Generalitat de
Catalunya, S.A., amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb
indicació dels recursos procedents.
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64.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, als efectes de
l’execució de les obres del “Projecte constructiu del Passeig del Tenes”.- 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:
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
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
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.
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 EUR.
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”:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
XXXXXXXXX
Projecte constructiu del Passeig del Tenes
13/X/98020
239.443,16 euros
239.443,16 euros
2013
“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

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Segon. FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“P
Pla de concertació
X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’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 pel Secretari delegat Sr. Francesc Bartoll i
Huerta 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 SANT QUIRZE SAFAJA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Ramon
Banús i Crusellas, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Elisabeth Udina i Tormo.
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. 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
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis
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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 la Junta de Govern 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
1. Objecte del conveni
1.1.

L’Ajuntament de Sant Quirze de Safaja i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

1.2.

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

1.3.
-

-

Sant Quirze de Safaja
XXXXXXXXX
Projecte constructiu del Passeig del Tenes
13/X/98020
“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”

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.

2. Obligacions de les parts
2.1. 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
239.443,16 euros
2013
239.443,16 euros
G/50100/453A0/76240......................186.993,31 euros
G/50100/453A1/76241....................... 52.449,85 euros
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L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent:
-

186.993,31 euros corresponent al preacord del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”
52.449,85 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de contractar la direcció
facultativa de les obres i la coordinació de la seguretat i salut del projecte “Projecte
constructiu del Passeig del Tenes”.
2.2. Per part de l’ens destinatari
L’Ajuntament de Sant Quirze de Safaja serà l’administració que durà a terme l’aprovació,
licitació i execució de les obres del projecte “Projecte constructiu del Passeig del Tenes”,
amb un pressupost d’execució per contracta de 239.443,16 euros.
Qualsevol desviament que es produeixi en el transcurs de les obres serà a càrrec de
l’Ajuntament.
La baixa produïda en el procés d’adjudicació repercutirà en l’aportació de la Diputació de
Barcelona, de manera que la inversió de la Diputació de Barcelona que farà efectiva contra
presentació de justificacions per l’ens beneficiari coincidirà amb l’import de l’adjudicació de
les obres.
3. Conservació i manteniment
Des del moment que quedi formalitzada la recepció de l’obra, la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat mantindrà els elements associats a la carretera: calçada,
la seva vorada, el seu drenatge, el ferm, la senyalització de codi i les contencions.
El manteniment i conservació de voreres, murs, senyalització urbana, baranes de vianants,
l’enllumenat i l’enjardinament anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze de Safaja.
4. 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.
5. Execució i justificació de despeses
5.1.

El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el
31 de desembre de 2017.

5.2.

El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.

5.3.

Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre
de Factures de la Diputació el model normalitzat.

5.4.

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.
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5.5.

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.

5.6.

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.

6. Pagament
6.1.

El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació
de justificació de despeses: certificacions mensuals de les obres i factura emesa
pel contractista.

6.2.

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.

6.3.

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.

6.4.

Es podran justificar despeses generades a partir de l’1 de gener de 2012.

6.5.

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.

6.6.

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.

7. 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.
8. Seguiment
8.1.

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.

8.2.

L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de
proporcionar una còpia de la documentació tècnica generada.

9. 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.
10. 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.
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11. 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.
12. Incompliment
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot
donar lloc a la seva resolució.
12.2. 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.
12.3. 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.
13. 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.

14. Marc normatiu
14.1. 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.
14.2. 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.
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15. 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.
16. 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.
17. 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 de dos-cents trenta-nou mil quatrecents quaranta-tres euros amb setze cèntims (239.443,16) € que es farà efectiva amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/50100/453A0/76240
G/50100/453A1/76241

Import
186.993,31 euros
52.449,85 euros

del pressupost vigent de despeses de la Corporació, condicionant la seva efectivitat i
la seva execució a la condició suspensiva de l’efectivitat de la modificació de crèdit
núm. 4014/2013.
Quart. DISPOSAR l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de
gestió d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona.
Cinquè. APROVAR el document de justificació de despeses (Annex 1).
Sisè. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patromoni
Arquitectònic
65.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, l’aprovació i adjudicació del
contracte per a l’execució de les obres del projecte complementari del projecte
reformat de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President
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Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
El projecte d’obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, va ser
aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 5
d’octubre de 2009.
L’esmentat projecte d’obres aprovat es va sotmetre al tràmit d’informació pública durant
un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm. 240, de 7 d’octubre de 2009,
finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se presentat cap
al·legació.
Per acord núm. 199/09, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre
de 2009, es va acceptar a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per
a la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació
amb les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, adoptat en sessió celebrada el
5 d’octubre de 2009.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de novembre de 2009, aprovà la
contractació de les obres per un pressupost de 9.211.409,20 € IVA inclòs (acord
224/09). Finalitzada la licitació, es va procedir a l’adjudicació provisional de la
contractació d’aquestes obres, mitjançant acord núm. 83/10 del Ple de la Diputació de
Barcelona, de data 25 de març de 2010.
Per acord núm. 115/10, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en
sessió de data 29 d’abril de 2010, es va adjudicar definitivament a l’empresa UTE Cau
Ferrat la contractació relativa a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del
Cau Ferrat de Sitges”, amb un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil cinccents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims (6.352.558,63) €, IVA inclòs. El
corresponent contracte administratiu es va signar en data 20 de maig de 2010.
Per decret núm. 5462/10 de 27 de maig de 2010, la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge va adjudicar definitivament la Direcció
integrada (direcció facultativa i direcció d’execució) de les obres de restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, a l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernández
Cros, i el corresponent contracte administratiu es va signar el primer de juny de 2010, el
qual va incorporar com a document annex la designació per part de l’adjudicatari de
l’equip responsable de la direcció de les obres, format pel propi adjudicatari, Sr. Emili
Hernández Cros, com a Direcció Facultativa, A. L. B., arquitecte tècnic responsable de la
Direcció d’Execució i Ll. C. C., arquitecte tècnic responsable de la Gestió de l’obra
(“planning manager”), entre d’altres.
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En data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es va signar
l’acta d’inici d’obra.
Per acord núm. 90/11, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió
de data 28 d’abril de 2011, es va aprovar l’acta de preus contradictors número 1 de les
obres de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, que va suposar una
liquidació addicional de 836.227,47 € que, aplicat el 18 % d’IVA de 150.520,94 €, va
donar un import total de 986.748,41 €, així com l’aprovació d’uns nous terminis per a la
finalització de les obres amb el següent detall:
−
−
−

Cau Ferrat, increment de 3 mesos, fixant la data de 24 d’agost de 2011.
Can Rocamora, increment de 2,5 mesos, fixant la data de 1 de novembre de 2011.
Maricel de Mar, increment d’1,5 mesos, fixant-se la data de 31 de desembre de
2011.

En dates 26 de juliol i 6 de setembre de 2011 es va procedir a la suspensió parcial i
temporal de les obres en els àmbits de l’escala interior de comunicació entre les
plantes baixa i primera del Cau Ferrat i en l’àmbit de la façana de mar dels tres
edificis, respectivament; essent dites suspensions aprovades per dictamen núm.
786/11 de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2011.
Per acord núm. 787/11, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, es va aprovar l’acta de preus
contradictoris número dos de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu
del Cau Ferrat de Sitges”, sense cap import líquid addicional i amb un increment dels
terminis d’execució del contracte, en atenció a la modificació soferta. L’ampliació del
termini final de l’execució de l’obra es va fixar en 10 mesos i set dies pel Cau Ferrat, 8
mesos per Can Rocamora i 6 mesos pel Museu Maricel de Mar. Amb tot això la nova
data de finalització de l’obra es va determinar per al 30 de juny del 2012. L’addenda al
contracte que va recollir aquesta acta de preus contradictoris es va signar en data 23 de
gener de 2012.
Mitjançant informe de 4 de gener de 2012, el Sr. Josep Emili Hernández Cros, en la
seva condició d’adjudicatari de la direcció integrada de les obres, va instar la
necessitat de dur a terme el projecte reformat de dites obres.
Per acord núm. 24/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 26 de gener de 2012, es va aprovar l’inici del procediment
administratiu per a la redacció del projecte reformat, així com l’inici de l’expedient de
modificació del contracte d’obres, i es va autoritzar la direcció facultativa per a la
redacció del esmentat projecte reformat d’acord amb el que s’estableix a l’article 217.3
de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Per decret núm. 578/12 aprovat pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, en data 7 de febrer de 2012, es va aprovar la modificació
del contracte de serveis per a la direcció integrada de les obres de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
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Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” consistent en la redacció del projecte
reformat de del “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, en relació
amb allò establert a l’article 217.3 de la LCSP.
El projecte reformat del projecte de les obres de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del
Cau Ferrat de Sitges”, es va aprovar inicialment pel Consell General del Consorci del
Patrimoni de Sitges, en data 14 de juny de 2012.
L’esmentat projecte d’obres aprovat, va estar sotmès al tràmit d’informació pública
durant un període de 15 dies hàbils (anunci publicat en el BOPB de 28 de juny de 2012),
finalitzant aquest període el dia 16 de juliol de 2012, sense haver-se presentat cap
al·legació, per la qual cosa ha restat aprovat definitivament.
En data 19 de juny de 2012, el Sr. Daniel Gracia Clua, en nom i representació de la
UTE Cau Ferrat, sol·licita la pròrroga parcial del termini d’execució de les obres del
projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, no afectades per la
suspensió parcial aprovada pel dictamen de la Junta de Govern núm. 786/11, de 22 de
desembre, amb la conformitat de l’informe de la mateixa data de l’arquitecte assessora
de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic, atès que es consideren acreditades a l’expedient les circumstàncies
previstes en l’article 197.2 de la LCSP.
Per dictamen aprovat per acord núm. 392/12 de la Junta de Govern, de 28 de juny de
2012, s’acorda aprovar la citada pròrroga, establint com a nou termini d’execució el 31
de desembre de 2012.
Per acord núm. 485/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 26 de juliol de 2012, es va aprovar la proposta de modificació
del contracte relatiu a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu
del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a l’empresa UTE Cau Ferrat.
Com a conseqüència de l’anterior, es va sol·licitar l’emissió d’un dictamen preceptiu i no
vinculant, previ a la modificació del contracte, a la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, la qual va emetre, en data 20 de desembre de 2012, un
dictamen desfavorable (núm. 420/12), en el qual, no obstant, establia que: “quant a la
tramitació del procediment, la documentació que integra l’expedient posa de manifest
que s’han observat els requeriments de caràcter procedimental exigits tant per la
legislació contractual i la legislació local”.
Atès que el procediment de la modificació del contracte d’obres motivat per l’aprovació
del projecte reformat del de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”,
encara estava pendent d’aprovació, el President de la Diputació de Barcelona,
mitjançant decret núm. 12138/12, de 21 de desembre de 2012, ratificat per la Junta de
Govern en sessió de 31 de gener de 2013, va acordar ampliar, fins a un màxim de 3
mesos comptadors des de l’1 de gener de 2013, la pròrroga acordada per la mateixa
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Junta de Govern en dictamen núm. 392/12, de 28 de juny, al mantenir-se les
circumstàncies que van motivar la primera pròrroga.
Per acord núm. 124/13, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 21 de març de 2013, i sobre la base de la motivació
continguda en els Informes tècnic i jurídic, de dates 13 i 14 de març de 2013,
respectivament, es va aprovar la modificació del contracte relatiu a les obres del
projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a
l’empresa UTE Cau Ferrat, la qual es formalitza amb la UTE el 10 d’abril de 2013.
II. NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
COMPLEMENTARI I EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES.
En data 18 de juny de 2013, el Sr. Josep Emili Hernández Cros, arquitecte director de
les obres i redactor del projecte reformat de les obres de: “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del
Cau Ferrat de Sitges”, va emetre un informe exposant la necessitat de dur a terme unes
obres complementàries per poder continuar executant el projecte reformat atesa la
concurrència d’un conjunt de circumstàncies imprevistes que havien de ser
implementades per a procedir a l’execució del projecte sota les condicions inicialment
previstes.
En data 15 de juliol de 2013, l’arquitecte assessora de la Gerència de Serveis
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, va elaborar un altre
informe en el qual corroborava els extrems exposats en el citat informe de data 18 de
juny de 2013, plantejant la necessitat de realitzar unes obres complementàries
consistents en els subministraments públics, les intervencions en pedra i les
restauracions patrimonials. En dit informe també s’establia la conveniència d’adjudicar
l’execució de les obres complementàries al contractista principal per motius de
dificultat tècnica i econòmica, i sobretot, pel vincle existent entre aquestes obres i les
principals, que desaconsella l’execució per separat per tal de no causar greus
inconvenients a l’Administració.
De la lectura del referit informe, de 15 de juliol de 2013, de l’arquitecta assessora de la
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic,
es conclou que es donen les circumstàncies previstes a l’article 155.b) de la LCSP, que
justifiquen la realització de les obres complementàries, en tant que es compleixen els
requisits exigits en l’esmentat article al conjugar-se les següents circumstàncies:
-

Són obres de caràcter complementari ja que no poden existir per sí mateixes al
marge de l’obra principal, a la qual estan estretament vinculades fins i tot amb
una interrelació física. Aquestes obres complementàries completen i
perfeccionen les obres principals.

-

Es tracta d’obres que no estaven previstes ni en el projecte original ni en el
projecte reformat aprovat definitivament en data 16 de juliol de 2012 i que no
figuren en el contracte, atès que la necessitat d’escometre-les s’ha manifestat de
manera totalment imprevisible quan l’obra ja estava molt avançada.
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-

Per les causes imprevistes fonamentades en el citat informe de 15 de juliol de
2013, aquestes obres han esdevingut necessàries per a l’execució del projecte
en els termes establerts inicialment, atès que asseguren el compliment de les
finalitats previstes però sense afegir elements essencials o indispensables.

-

En l’execució de les esmentades obres complementàries es tindran en compte
els mateixos preus fixats en el contracte primitiu o en preus fixats
contradictòriament.

-

Les obres complementàries que s’han d’executar no es poden separar del
contracte primitiu sense causar grans inconvenients al Consorci del Patrimoni de
Sitges, atès que la seva execució independent seria perjudicial tècnica i
econòmicament i podria ocasionar greus desajustos en el desenvolupament de
les obres, comportant, per exemple l’enderroc o el desmuntatge d’elements ja
executats.

Com a conseqüència de l’anterior, per decret núm. 6579/13, aprovat pel Vicepresident
3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 25 de juliol de 2013,
es va adjudicar el contracte complementari de serveis per a la redacció i direcció del
projecte complementari del projecte reformat de les obres de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, a l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernández
Cros, per un import de dos-cents vuit mil tres-cents vint-i-dos euros amb trenta-sis
cèntims (208.322,36) € IVA inclòs, el qual es va formalitzar en data 31 de juliol de 2013.
El projecte complementari del projecte reformat de les obres de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, es va aprovar inicialment pel Consell
General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 9 de setembre de 2013.
L’esmentat projecte aprovat va estar sotmès al tràmit d’informació pública durant un
període de 15 dies hàbils (anunci publicat en el BOPB de 16 de setembre de 2013),
finalitzant aquest període el dia 4 d’octubre de 2013 sense haver-se presentat cap
al·legació, per la qual cosa ha restat aprovat definitivament.
És per això que, en data 7 d’octubre de 2013, l’arquitecta assessora de la Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, ha elaborat
un informe relatiu a la necessitat de contractar l’execució de les obres del projecte
complementari del projecte reformat de les obres de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del
Cau Ferrat de Sitges”, el tenor literal del qual és el següent:
“INFORME REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU
COMPLEMENTARI DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ, CONDICIONAMENT I
REMODELACIÓ DEL CONJUNT D’EDIFICIS DEL MUSEU MARICEL DE MAR, CAN
ROCAMORA I MUSEU DEL CAU FERRAT DE SITGES
Vist:
-

el informe presentat amb data 18 de juny de 2013 per Josep Emili Hernàndez-Cros
arquitecte director de les obres i redactor del Projecte Executiu Reformat del Projecte de
Restauració, Condicionament i Remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges respecte a la necessitat d’executar
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unes obres complementàries necessàries per poder acabar el projecte reformat
consistents en l’execució de l’escomesa i en la restauració d’elements de pedra i
patrimonials.
-

el corresponent Projecte Executiu Complementari del Projecte Executiu Reformat del
Projecte de Restauració, Condicionament i Remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges redactat per Josep Emili
Hernàndez-Cros i aprovat inicialment pel Consorci del Patrimoni de Sitges el 9 de
setembre del 2013.

El Projecte Executiu aprovat inicialment defineix com portar a terme les següents
actuacions:
Escomeses elèctrica i d’aigua
Es proposa l’execució dels treballs necessaris per l’escomesa elèctrica en mitja tensió,
consistents en l’execució de la rasa, el cablejat i tots els elements necessaris de
senyalització i seguretat establerts per la companyia subministradora, així com la rasa,
canonades i elements de senyalització i regulació de l’escomesa d’aigua.
Pel que fa a l’escomesa elèctrica, no estava prevista en el projecte inicial, pendent de
definició per part de la companyia subministradora de la estació transformadora que havia
de subministrar l’energia, resultant que cap de les estacions properes als museus va resultar
adequada per subministrar la potencia requerida pels nous equips previstos, no quedant
més remei que optar per un subministre en mitja tensió a una estació transformadora
ubicada en el propi equipament. Es tracta per tant d’una obra no prevista que, sense formar
part del projecte adjudicat i no ser indispensable per la seva execució, és necessària per
dotar als museus d’un suficient subministrament elèctric a fi i efecte de finalitzar les
instal·lacions.
En la mateixa situació es trobaria l’escomesa d’aigua, atès que la companyia d’aigües no
garanteix la pressió necessària per atendre els requeriments del sistema contraincendis la
qual cosa obliga a preveure una canonada fins a un punt de connexió amb la pressió
adequada, compartint així la circumstància de ser una obra no prevista, però sense la qual
no es pot perfeccionar el contracte principal, per la qual cosa resulta necessària per
l’adequat funcionament dels museus i per a la continuïtat i posada en marxa de les
instal·lacions; la seva execució, conjunta amb l’escomesa elèctrica, per part del contractista
principal ha de permetre l’optimització dels mitjans auxiliars disponibles a l’obra i l’aplicació a
aquests treballs dels preus del contracte inicial amb la baixa d’adjudicació del 33%,
circumstància que assegura un cost significativament inferior que si s’executés per part d’un
altre contractista.
El cost d’execució material per l’execució d’aquestes escomeses es preveu de 210.990,97€.
Els treballs de restauració de la pedra
L’arquitecte director de les obres, en el seu informe exposa en relació a aquest aspecte:
“Finalmente hay que considerar la restauración de los elementos pétreos existentes en las
fachadas, que tienen valor patrimonial. En el proyecto se había hecho una distinción entre los
elementos de piedra existentes en las fachadas que se pueden entender como elementos
estrictamente constructivos y los que son elementos que están incorporados a la obra de
arquitectura por su calidad o valor artísticos. En los primeros se situarían los antepechos,
jambas, montantes, lindes, escupidores, etc., que forman parte de una ventana o puerta, por
razón del material (pétreo) con el que están construidos, y su restauración y consolidación ya
estaba prevista y presupuestada en el proyecto original y asimismo se ha contemplado en
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Proyecto Reformado. En cambio, de la segunda categoría formarían parte todos aquellos
elementos que aunque puedan satisfacer también las funciones anteriores, por razón de sus
valores formales han sido configurados como elementos o piezas escultóricas. Por lo que la
mayoría de las veces la función simbólica u ornamental está por encima de su rol práctico;
hasta el extremo que suele ser habitual que la solución escultórica o decorativa llegue a
esconder o desvirtuar la configuración formal del elemento.
Estos valores formales tienen una importancia determinante en estos edificios, ya que muchos
de ellos se han incorporado a la arquitectura precisamente por su valor artístico. Ventanas
enteras, parteluces, arquivoltas, capiteles,.... constituyen un patrimonio artístico dentro de la
composición de los edificios. Incluso muchas de las decisiones arquitectónicas se adoptaron
precisamente en función de algunos de los elementos que se querían incorporar a su imagen.
La idea de Ch. D. y de los artistas que llevaron a cabo su proyecto era la de la obra de arte
total. Seguían con ello la idea que ya había desarrollado Rusiñol al construirse el Cau Ferrat,
donde no establecían límites al arte ni se segregaban espacios específicos para ello: interior y
exterior incorporaban análogos valores artísticos, y tampoco había diferencia entre continente
y contenido: todo es obra de arte y en todas sus partes se incardinan asimismo obras de arte.
Aunque cómo ya se ha dicho, en el proyecto de rehabilitación de los museos únicamente se
había contemplado la restauración de los elementos de piedra pertenecientes a la primera de
las categorías expuestas, entendiendo que los de la segunda por ser obras de arte debían ser
restauradas en una actuación específica y especializada, dentro de la operación global de la
restauración de estos museos difícilmente se entendería que no se llevase a cabo esta
actuación, y por este motivo se prevé que se incorpore como una actuación complementaria. ”
Es tracta doncs d’intervencions de restauració no previstes en el projecte però sí que són
necessàries ja que afecten a elements constructius on la seva restauració suposa la
garantia de la continuïtat de la seva funció estructural, i sense dites actuacions no es pot
perfeccionar el contracte principal.
Aquestes obres estan pressupostades en 161.154,68 €.
La restauració d’altres elements de valor patrimonial
Pel que fa a aquestes obres proposades, l’arquitecte director de les obres, en el seu informe
exposa:
-

“Un tercer grupo de actuaciones incorporaría las mejoras necesarias desde el punto de
vista patrimonial en algunos acabados y en el completado de determinados elementos
asimismo de valor patrimonial. Así, se han descubierto algunos acabados pictóricos de
revestimiento mural que la Comisión de Patrimonio de la Generalitat demanda que se
mantengan y pongan en valor; se han hallado unos rosetones que permiten restaurar la
vidriera artística de la planta baja del Cau Ferrat que era conocida únicamente gracias a
una pintura de Santiago Rusiñol; asimismo se ha podido acceder a una colección de
más de 140 piezas cerámicas vidriadas de oficios tradicionales, a la vista de las cuales
los especialistas consideran conveniente que se recoloquen en los emplazamientos que
ocupaban originalmente y que para ello deberán ser objeto de un montaje sobre
plafones especiales; etc. Otras operaciones que también se encuadrarían en este grupo
sería la mayor complejidad de la solución que se requiere para el cerramiento de la
ventana mixtilínea del primer piso del Cau Ferrat; la restauración del friso del primer
piso del Cau y la de numerosos artesonados y otros elementos decorativos del mismo
edificio y también del Maricel; la restauración de algunos elementos escultóricos de
forja, que no habían sido valorados originalmente en su justa importancia patrimonial
así como de otras piezas de hierro que en principio no se había previsto restaurar; la
recuperación de algunas puertas que habían sido dadas por perdidas y que, una vez
encontradas se deben reponer a su lugar de origen; etc..”
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Es tracta en aquest cas, també d’actuacions no contemplades en el projecte inicial ni en el
reformat ja que es desconeixia fins fa poc la seva existència o no s’havia considerat la seva
recuperació. Cal tenir en compte que en tractar-se d’una intervenció en béns catalogats, les
obres són objecte de supervisió pel que fa a la preservació dels valors patrimonials per part de
tècnics de la Comissió de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de
garantir l’adequada intervenció en tots els elements patrimonials, més enllà de les previsions
del projecte i en el context de l’obligació legal de preservar els bens catalogats com és el cas.
És per això que aquestes obres, no estant previstes en el projecte però són necessàries per
garantir la integritat de la preservació patrimonial de la intervenció.
La valoració d’aquestes obres és de 852.644,81€.
En conjunt, el pressupost de les obres previstes és:
1.- Subministraments públics
2.- Intervencions en pedra
3.- Restauració patrimonial

210.692,97 €
161.154,68 €
852.644,81 €

Total Pressupost d'Execució Material d'obra
Despeses Generals 13%
Benefici Industrial 6%

1.224.790,46 €
159.222,75 €
73.487,43 €

Subtotal

1.457.500,65 €

Baixa 32,204844281%

-469.385,81 €

Import després de la baixa

988.114,83 €

IVA 21%

207.504,12 €

Total pressupost execució d'obra

1.195.618,95 €

L’import del contracte inicial va ser de 6.352.558,63 € IVA del 18% inclòs, 5.383.524,26 €
sense IVA, el pressupost d’execució pel contracte del projecte complementari suposa el 18,35
% del mateix per tant és inferior al 50% del contracte inicial.
Adjudicació al contractista principal.
De la dificultat tècnica o econòmica de què les obres complementàries siguin executades per
contractistes diferents en el mateix emplaçament resulta la necessitat de que les obres siguin
adjudicades al adjudicatari del contracte principal.
Aquestes obres no es poden separar tècnicament o econòmicament del contracte primitiu
sense causar grans inconvenient a l’Administració.
Aquestes obres poden ser adjudicades al contractista de l’obra donat que els preus són els
mateixos del contracte primitiu.
Per tot això exposat es considera que les actuacions previstes en l’informe de l’arquitecte
director de l’obra de 18 de juny de 2013 i el corresponent Projecte Executiu Complementari
aprovat pel Consorci del Patrimoni de Sitges el 9 de setembre del 2013, compleixen tots el
requisits i reuneixen les característiques d’obres complementàries del projecte reformat i
poden ser adjudicades al contractista de l’obra per procediment negociat.”
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Vist que, de l’anteriorment exposat, es constata que la present proposta per a l’execució
de les obres del projecte complementari del projecte reformat de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” compleix tots els requisits prescrits en
l’article 155.b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
procedeix la seva tramitació per procediment negociat, per un import de nou-cents
vuitanta-vuit mil cent catorze euros amb vuitanta-tres cèntims (988.114,83 €), IVA
exclòs, que aplicat el 21% d’IVA, de dos-cents set mil cinc-cents quatre euros amb dotze
cèntims (207.504,12 €), resulta un import total d’un milió cent noranta-cinc mil sis-cents
divuit euros amb noranta-cinc cèntims (1.195.618,95) € IVA inclòs.
Atès que la Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP), en vigor des del dia 16 de desembre de 2011, estableix que: “els
expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regiran per la normativa anterior....” i la contractació de referència s’inicia amb
anterioritat a l’entrada en vigor del TRLCSP, és d’aplicació a la present contractació la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Vist que de conformitat amb el que regulen l’article 195.1 i concordants de la LCSP, en
data 18 d’octubre de 2013, s’ha donat audiència al representant legal de la UTE Cau
Ferrat, Sr. Daniel Gracia Clua, el qual ha donat la conformitat per a l’execució de les
obres del projecte complementari del projecte reformat de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, per un import d’un milió cent noranta-cinc
mil sis-cents divuit euros amb noranta-cinc cèntims (1.195.618,95) € IVA inclòs.
Atès que s’escau ampliar la constitució de la garantia definitiva en la quantitat de
quaranta-nou mil quatre-cents cinc euros amb setanta-quatre cèntims (49.405,74 €).
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de
data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents,
ACORDS
Primer.- APROVAR l’expedient del contracte per a l’execució de les obres del projecte
complementari del projecte reformat de “Restauració, condicionament i remodelació
del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat
de Sitges”, per un import de nou-cents vuitanta-vuit mil cent catorze euros amb vuitantatres cèntims (988.114,83) €, IVA exclòs, que aplicat el 21% d’IVA, de dos-cents set mil
cinc-cents quatre euros amb dotze cèntims (207.504,12) €, resulta un import total d’un
milió cent noranta-cinc mil sis-cents divuit euros amb noranta-cinc cèntims
(1.195.618,95) € IVA inclòs.
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Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir
aquest contracte.
Tercer.- ADJUDICAR, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte
per a l’execució de les obres del projecte complementari del projecte reformat de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, a la UTE Cau Ferrat, amb CIF
XXXXXXXXX, en atenció a allò disposat a l’article 155. b) de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, d’acord amb les prescripcions que figuren a
la part expositiva d’aquesta resolució.
Quart.- APROVAR i DISPOSAR la despesa generada per la contractació de referència
d’un milió cent noranta-cinc mil sis-cents divuit euros amb noranta-cinc cèntims
(1.195.618,95) € IVA inclòs. derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/336A1/65000 del vigent pressupost de la Diputació de
Barcelona.
Cinquè.- COMUNICAR la resolució anterior al contractista per tal que en el termini de
15 dies naturals comptadors des de la data en què es notifiqui el present acord,
ingressi a la Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de quaranta-nou mil quatrecents cinc euros amb setanta-quatre cèntims (49.405,74) €, en concepte d’ampliació
de garantia definitiva per tal de respondre de les obligacions que li corresponen,
d’acord amb l’article 87.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Sisè.- ADVERTIR l’adjudicatària que, dins el termini dels 10 dies hàbils següents a
l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, haurà de concórrer a
formalitzar el contracte.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a la UTE Cau Ferrat, amb CIF XXXXXXXXX,
entitat adjudicatària del contracte, i a l’arquitecte, Sr. Josep Emili Hernández Cros,
amb NIF XXXXXXXXX, adjudicatari de la direcció integrada de les obres.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
66.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de
l’annex 1 i annex 2 del Programa Tècnic del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals 2013 i aprovació de l’addenda per a la modificació del conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals 2013
amb la finalitat d’incorporar l’Ajuntament de Granollers.- 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 des de l’any 1996 la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els
Ajuntaments, els Consells Comarcals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
realitza una Campanya d’Informació i Vigilància que forma part del programa de suport
als municipis en la prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal
d’evitar-los i limitar-ne els seus efectes.
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Atès que aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’Informació i Vigilància que
té caràcter genèric i que s’executa a partir de Programes Tècnics anuals.
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.
Atès que, en data 28 febrer de 2013 es va aprovar el dictamen que proposa aprovar el
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2013 i el seu
Programa Tècnic (Registre d’Acords núm.79/13).
Atès que, en data 21 de març de 2013 es va aprovar el dictamen que proposa aprovar
el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, les ADF, els
Ajuntaments i els Consells Comarcals que participen en el Pla d’ d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals 2013 (Registre d’Acords núm.123/13).
Atès que, en 22 de març de 2013, l’Ajuntament de Granollers va enviar un ofici a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, sol·licitant la presència en el
seu municipi d’una unitat mòbil de vigilància del dispositiu del Pla de Vigilància
d’Incendis (PVI) per tal d’efectuar el control i seguiment de la xarxa de camins de la
Serra de Ponent, un espai natural molt proper a les rutes de vigilància que es realitzen
a municipis veïns.
Atès que, en data 16 de maig de 2013, l’Ajuntament de Granollers va tornar a enviar
un altre ofici per petició dels tècnics de l’Oficina de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals.
Atès que, en data 28 maig de 2013 es va redactar un Informe pel cap de la Secció de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Sr. Miquel Àngel
Villamuera González, on es feia la proposta d’incorporar a la ruta d’Informació i
vigilància de La Garriga i de l’ADF Montseny Congost, la Serra de Ponent del terme
municipal de Granollers, així com incorporar al conveni que s’estableix amb l’ADF, el
compromís de l’Ajuntament de Granollers a fer-se càrrec de les despeses generades
del consum del combustible segons la part proporcional que s’estableixi.
Atès que, en data 31 maig de 2013 es va donar resposta a l’Ajuntament de Granollers,
mitjançant un ofici en el qual es comunica que l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals es posarà en contacte amb l’Ajuntament per fixar la part
proporcional del consum de combustible que repercutirà a la nova ruta i també que
aquest compromís es recollirà com ampliació del conveni vigent amb l’ADF MontsenyCongost i la resta de municipis per on passa la vigilància.
Atès que, en data 31 maig de 2013 es va signar un conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, l’Ajuntament de FigaróMontmany, l’Ajuntament de La Garriga, l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès,
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i l’ADF Montseny Congost per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals 2013 (Registre

164/183

de Convenis núm.586/13), el qual requereix una modificació mitjançant una addenda
per tal d’incorporar l’Ajuntament de Granollers.
Atès que, en data 16 setembre de 2013 es va redactar un Informe Tècnic pel tècnic del
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, Sr. Jose Luis Herrera Liceras,
on s’informa favorablement sobre la incorporació de l’Ajuntament de Granollers a
l’esmentat Pla i es sol·licita que es porti a terme la modificació del Programa Tècnic
2013 pel que fa a l’annex 1 i annex 2, relatius respectivament als municipis participants
i a les rutes d’informació i vigilància, així com l’addenda de l’esmentat conveni, on es
fixin els compromisos de l’Ajuntament de Granollers.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.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 disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, 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 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Vist el punt 3.4,i.1) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el gerent 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.- MODIFICAR el Programa Tècnic del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals 2013 aprovat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28
de febrer de 2013 (Registre d’Acords núm. 79/13), per incorporar l’Ajuntament de
Granollers.
Segon.- APROVAR, en conseqüència, la modificació de l’esmentat Programa Tècnic
pel que fa al llistat de municipis participants en el Pla d’Informació i Vigilància que es
detallen en annex 1 i a la relació de rutes d’informació i vigilància de l’annex 2, en el
sentit d’incorporar l’Ajuntament de Granollers.
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Així doncs, pel que fa a l’Annex 1, pàgina 12, on hi diu:
“ (...)
 Granera
 Gualba
 (...)
TOTAL: 263 municipis”
ha de dir:
“ (...)
 Granera
 Granollers
 Gualba
(...)
TOTAL: 264 municipis”
Pel que fa a l’Annex 2, pàgina 20, on hi diu:,
“
Zona de vigilància del VALLÈS ORIENTAL
Codi Nom de la ruta
(...)
125
Lliçà de Vall / Lliçà d'Amunt / Santa Eulàlia de Ronçana
(...)

“
ha de dir:
“
“
Zona de vigilància del VALLÈS ORIENTAL
Codi Nom de la ruta
(...)
125
Lliçà de Vall / Lliçà d'Amunt / Santa Eulàlia de Ronçana / Granollers
(...)

“
Tercer.- APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, l’Ajuntament de Figaró-Montmany,
l’Ajuntament de La Garriga, l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès i l’ADF Montseny Congost, per a la participació al Pla
d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals 2013 per incorporar l’Ajuntament
de Granollers i que es transcriu a continuació:
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“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS,
L'AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY, L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA ,
L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I L'ADF MONTSENY CONGOST, PER A LA
PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS
FORESTALS 2013
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas,
Diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013; assistit per la Secretària delegada, Sra. Núria
Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de
maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012).
AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS, representat per l'Alcalde, l'Il·lm. Sr. José Luís
López i Carrasco.
AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY, representat per l'Alcalde, l'Il·lm. Sr. Lluc Maria
Vinyes Pelàez.
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA , representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma. Sra. Meritxell Budó i
Pla.
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS, representat per l'Alcalde, l'Il·lm. Sr. Andreu
González Gil.
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, representat per l'Alcalde, l'Il·lm. Sr.
Francesc Colomé Tenas.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat per l'Alcalde, l'Il·lm. Sr. Josep Mayoral i
Antigas.
ADF MONTSENY CONGOST, representada pel President, Sr. Josep Cuch Codina.
II. ANTECEDENTS
Que, en data 31 de maig de 2013, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús, l’Ajuntament de Figaró-Montmany, l’Ajuntament de La Garriga, l’Ajuntament de
L’Ametlla del Vallès, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i l’ADF Montseny Congost
van subscriure un conveni de col·laboració per a la participació al Pla d’Informació i
Vigilància contra els Incendis Forestals 2013.
Vist l’Informe Tècnic del Sr. Jose Luis Herrera Liceras, tècnic del Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals, de data 16 setembre de 2013, informant favorablement
sobre la incorporació de l’Ajuntament de Granollers a l’esmentat Pla pels motius exposats
en el mateix Informe.
Que la minuta d’addenda al conveni signat el 31 de maig de 2013, ha estat aprovada per
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de data
xxxxxxxxxx.
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Per tot això, les parts intervinents, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és incorporar l’Ajuntament de Granollers en el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús,
l’Ajuntament de Figaró-Montmany, l’Ajuntament de La Garriga, l’Ajuntament de L’Ametlla del
Vallès, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i l’ADF Montseny Congost, per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals 2013.
Segon.- Ampliació de les entitats participants
Modificar el pacte primer del conveni signat, relatiu a l’objecte del mateix, en el sentit
d’incorporar a l’Ajuntament de Granollers, quedant de la següent manera: “És objecte
d’aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre l’Ajuntament
de Cànoves i Samalús, Figaró – Montmany, la Garriga, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses
del Vallès i Granollers, l’ADF Montseny Congost i la Diputació de Barcelona per al bon
funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2013”
Tercer.- Compromisos dels Ajuntaments
Modificar el pacte segon, darrer paràgraf, relatiu als compromisos que adopten els
ajuntaments per tal de finançar les despeses generades pel consum de combustible, les
reparacions i substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests en el decurs
de campanya, en el sentit d’incloure la quantitat destinada a l’Ajuntament de Granollers,
quedant de la manera següent:
L'Ajuntament de Cànoves i Samalús amb una quantitat de 389,50 €
L'Ajuntament de Figaró-Montmany amb una quantitat de 285,00 €
L'Ajuntament de la Garriga amb una quantitat de 446,50 €
L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès amb una quantitat de 218,50 €
L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb una quantitat de 475,00 €
L’Ajuntament de Granollers amb una quantitat de 125,00 €
Quart.- Protecció de dades de caràcter personal
Modificar el pacte sisè del conveni signat, paràgraf primer, relatiu a la protecció de dades de
caràcter personal, en el sentit d’incorporar l’Ajuntament de Granollers entre les entitats que
es comprometen a complir la normativa, quedant de la següent manera: “La Diputació de
Barcelona, l'ADF Montseny Congost, l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, l'Ajuntament de
Figaró-Montmany, l'Ajuntament de la Garriga , l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès,
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’Ajuntament de Granollers es comprometen a
complir la normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, i més
concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat per RD 1720/2007, de
21 de desembre.”
Cinquè.- Altres pactes
Pel que fa a tots els altres pactes del conveni original relatius als compromisos de l’ADF,
compromisos de la Diputació de Barcelona, responsabilitat, seguiment del conveni, vigència,
modificació, causes de resolució, règim jurídic i jurisdicció, es mantenen sense canvis.”
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats, pel seu coneixement i
als efectes escaients.
67.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
destí de les obres subvencionades i la reducció de la subvenció atorgada per a
la prevenció local d’incendis forestals l’any 2013 al municipi de Castellar de
n’Hug, per un import de noranta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims
(-94,62)€.- 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 l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2012 va aprovar
les bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre
d’altres a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB
amb data de 12 de desembre de 2012.
Atès que la Junta de Govern en data de 30 de maig de 2013 va aprovar el dictamen
que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2013 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament de Castellar de n’Hug i l’ADF La Pobla Castellar han manifestat
la necessitat d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any
2013, a la sol·licitud que s’adjunta.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de
subvencions i no supera el seu import.
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013.
En conseqüència, el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa a la Vicepresidència
3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern els següents:
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR el següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2013
per la prevenció local d’incendis forestals:
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ADF: La Pobla Castellar – NIF XXXXXXXXX – Municipi: Castellar de n’Hug
Conceptes previstos inicialment:

Cost d’obra

Repàs de manteniment camí del Turó
del Collet Roig, fins la font del Roc vermell,
passant per la Costa de Guardians i
el Ginebrar. (Refer trencades i retirar esllavissades)
2.241,53 €

Proposta de canvi de destinació:

2.359,50 €

Cost d’obra

Repàs de manteniment del camí 9 de St. Vicenç
de Rus a Can Ros.
Repàs de manteniment del camí 6 de Ca la Beneta
A la carretera BV-4031.

2.259,90 €

%

Subvenció

95

%

95

Subvenció

2.146,91 €

Segon.- Reduir l’import de la subvenció a dos mil cent quaranta-sis amb noranta-un
(2.146,91) €, donat el nou import del cost de l’obra de dos mil dos-cents cinquanta-nou
amb noranta (2.259,90) €.
Tercer.- Mantenir per a les noves obres les mateixes condicions de gestió i justificació
que regien per ales inicials.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’ADF La Pobla Castellar i a l’ajuntament de
Castellar de n’Hug.
68.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
destí de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals
l’any 2013 al municipi de Cardona.- 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 l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2012 va aprovar
les bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre
d’altres a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB
amb data de 12 de desembre de 2012.
Atès que la Junta de Govern en data de 30 de maig de 2013 va aprovar el dictamen
que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2013 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
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Atès que l’ajuntament de Cardona i l’ADF Natura Viva han manifestat la necessitat
d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any 2013, a la
sol·licitud que s’adjunta.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de
subvencions i no supera el seu import.
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013.
En conseqüència, el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa a la Vicepresidència
3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern els següents:
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR el següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2013
per la prevenció local d’incendis forestals:
ADF: Natura Viva – NIF XXXXXXXXX – Municipi: Cardona
Conceptes previstos inicialment:
Arranjament i neteja de vores al camí
del serrat de les Rovires a la riera de Navel
Proposta de canvi de destinació:
Arranjament i neteja de vores al camí
des de la carena del Vilà de Coma fins
a la carretera de Solsona

Cost d’obra

%

Subvenció

4.200,00 €

90

3.780,00 €

Cost d’obra

%

Subvenció

4.200,00 €

90

3.780,00 €

Segon.- Mantenir per a les noves obres les mateixes condicions de gestió i justificació
que regien per a les inicials.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’ADF Natura Viva i a l’ajuntament de
Cardona.
69.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
destí de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals
l’any 2013 al municipi de Mura.- 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 l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2012 va aprovar
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les bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre
d’altres a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB
amb data de 12 de desembre de 2012.
Atès que la Junta de Govern en data de 30 de maig de 2013 va aprovar el dictamen
que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2013 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament de Mura i l’ADF Bages Oriental han manifestat la necessitat
d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any 2013, a la
sol·licitud que s’adjunta.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de
subvencions i no supera el seu import.
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013.
En conseqüència, el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa a la Vicepresidència
3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern els següents :
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR el següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2013
per la prevenció local d’incendis forestals:
ADF: Bages Oriental – NIF XXXXXXXXX – Municipi: Mura
Conceptes previstos inicialment:
Repàs de manteniment i neteja de
vores camí del torrent del Infern
Proposta de canvi de destinació:
Repàs de manteniment i neteja de vores
al camí de connexió entre els camins
10 i 13, a l’alçada del Farell
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Cost d’obra

%

Subvenció

1.764,00 €

95

1.675,80 €

Cost d’obra

%

Subvenció

1.764,00 €

95

1.675,80 €

Segon.- Mantenir per a les noves obres les mateixes condicions de gestió i justificació
que regien per a les inicials.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’ADF Bages Oriental i a l’Ajuntament de
Mura.
70.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
destí de les obres subvencionades per a la prevenció local d’incendis forestals
l’any 2013 al municipi d’Abrera.- 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 l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2012 va aprovar
les bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre
d’altres a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB
amb data de 12 de desembre de 2012.
Atès que la Junta de Govern en data de 30 de maig de 2013 va aprovar el dictamen
que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2013 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament d’Abrera i l’ADF El Roure han manifestat la necessitat d’establir
un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any 2013, a la sol·licitud que
s’adjunta.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de
subvencions i no supera el seu import.
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013.
En conseqüència, el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa a la Vicepresidència
3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern els següents:
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR el següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2013
per la prevenció local d’incendis forestals:
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ADF: El Roure – NIF XXXXXXXXX – Municipi: Abrera
Conceptes previstos inicialment:

Cost d’obra

%

Subvenció

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del camí del polígon
Barcelonès a la Urbanització Ca n’ Amat (6)

1.230,51 €

85

1.045,93 €

Proposta de canvi de destinació:

Cost d’obra

%

Subvenció

1.230,51 €

85

1.045,93 €

Repàs de manteniment de la plataforma i
de la secció de servei camí cap a Vallserrat,
fins el pont sobre la via. (4)
Repàs de manteniment de la plataforma i
de la secció de servei del camí de Can Gener (5)

Segon.- Mantenir per a les noves obres les mateixes condicions de gestió i justificació
que regien per a les inicials.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’ADF El Roure i a l’Ajuntament d’Abrera.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
71.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 10 d’octubre de 2013, que
resol aprovar la modificació del projecte “Actuacions en les infrastructures
preventives i d’extinció d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona”, relatiu a
la subvenció sol·licitada a la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel
FEDER 2007-2013, eixos 2 i 4, i la modificació de l’apartat segon de la part
resolutiva del decret d’acceptació de la subvenció sol·licitada.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret
que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d'Espais
Naturals, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera
directa, bé per la seva participació en consorcis, d'un conjunt d'espais protegits, que
reben el nom de Xarxa de Parcs Naturals.
Atès que una de les grans línies d’actuació en els Espais Naturals Protegits que
gestiona la Diputació de Barcelona consisteix en desenvolupar programes de
prevenció i restauració. Una part d’aquests programes es concreten en la
realització, millora i manteniment d’infraestructures destinades a la prevenció
d’incendis forestals, i a la viabilitat de la xarxa bàsica del Parc de les quals en té
l’encomana.
Atès que tots els parcs tenen aprovat un pla especial de protecció i millora i estan
inclosos en el Pla d'Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya (el decret
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural) i
formen part de la proposta de la Generalitat per ser inclosos en la Xarxa Natura 2000
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(I'ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància
comunitària (LlC)). A més el Parc Natural del Montseny és Reserva de la Biosfera.
Atès que aquests documents són redactats d'acord amb la resta de plans de prevenció
d'incendis municipals i els generats per la pròpia Generalitat de Catalunya. A partir
d'un anàlisi de la situació del parc es marquen les actuacions necessàries,
temporalitzades i pressupostades, per la creació i manteniment d'infraestructures, i pel
disseny dels plans de vigilància, en matèria de prevenció i extinció d'incendis.
Atès que la Generalitat de Catalunya, en el marc de la prevenció i extinció d'incendis
forestals, com a organisme responsable del tram local del Programa Operatiu
d'lntervenció Comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i Ocupació
de Catalunya per als fons estructurals 2007-2013 (FEDER 2007-2013), va aprovar les
"bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4", així com la convocatòria
per a la presentació de sol.licituds (DOGC núm. 6057, d'1 de febrer de 2012).
Atès que la Diputació de Barcelona tenia interès en concórrer per a l’eix 2 relatiu a
“Medi ambient i prevenció de riscos” amb el projecte “Actuacions en les infrastructures
preventives i d’extinció d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona.” El projecte
tenia un cost total de vuit-cents vint-i-set mil quatre-cents trenta-un euros amb vuitantaquatre cèntims (827.431,84) €, respecte dels quals es sol.licitava un cofinançamanet
del 50%; és a dir, quatre-cents tretze mil set-cents quinze euros amb noranta-dos
cèntims (413.715,92) €.
Atès que per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 30 de
març de 2012, amb número de registre de resolució 2471/12, es va aprovar la
concurrència de la Diputació de Barcelona a la convocatòria per seleccionar
operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 20072013, eixos 2 i 4, publicada en el DOGC núm. 6057, d'1 de febrer de 2012.
Atès que el projecte esmentat s'ajustava als objectius de la Gerència de Serveis
d'Espais Naturals, entre d'altres, la creació i millora de les infrastructures preventives i
d'extinció d'incendis, i la contribució a un òptim disseny de plans de vigilància, en
matèria de prevenció i extinció d'incendis.
Atès que la Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, per la qual se seleccionaven les
operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel FEDER Catalunya
2007-2013, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos) i eix 4 (desenvolupament local i
urbà), publicada al DOGC núm. 6153, de data 20 de juny de 2012, entre les quals, i
per a l'eix 2 "Medi ambient i prevenció de riscos", la Diputació de Barcelona va ser
seleccionada per dur a terme el projecte "Actuacions en infraestructures preventives i
d'extinció d'incendis en els parcs naturals de Barcelona" amb un pressupost total de
827.431,84€.
Atès que per decret de la presidència, de data 18 de juliol de 2012, amb número de
registre de resolució 6207/12, es va aprovar l’acceptació de la subvenció concedida
per la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per seleccionar operacions
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dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 2007-2013, eixos 2 i 4, amb
el projecte “Actuacions en les infraestructures preventives i d’extinció d’incendis en els
Parcs Naturals de Barcelona”.
Atès que d'acord amb els requisits dels projectes susceptibles de cofinançament,
establerts en l'annex 1 de les bases reguladores, epígraf 4.2, de l'ordre GRI/8/2012, de
26 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos
2 i 4, i s'obre la convocatòria per presentar sol·licituds, publicada al DOGC 6057, de
data 1 de febrer de 2012, els projectes no es poden haver iniciat abans de l'1 de gener
de 2007 i hauran d'estar executats i pagats el 31 de desembre de 2014, sens perjudici
de la possible ampliació que disposa I'article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006.
Atès que l’ORDRE GRI/145/2013, de 25 de juny, de modificació de l’Ordre GRI/8/2012,
de 26 de gener, modificada per l’Ordre GRI/132/2012, de 4 de maig, i de l’Ordre
GRI/320/2012, de 18 d’octubre, modificada per l’Ordre GRI/35/2013, de 17 de gener,
per les quals s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens
locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007–2013, eixos 2 i 4, i
s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds, estableix que “les operacions objecte
d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i, com
a regla general, hauran d’estar executades i pagades a 31 de desembre de 2014. No
obstant això, s’estableix, només per als ens locals que justifiquin degudament haver
iniciat l’execució abans del 31 de desembre de 2014, un termini per finalitzar l’execució
i pagar la despesa de fins al 31 de desembre de 2015”.
Atès que en el moment de l’execució de projecte es comprova, per una banda, la
dificultat tècnica de contractar conjuntament el total de noranta actuacions, ja que es
tracta d’intervencions de petita escala en cinc parcs/territoris diferents i de
requeriments tècnics específics i diferenciats, i per altra, es fan paleses les dificultats
de caire administratiu i de compliment de requisits de contractació del programa
FEDER si s’inicien processos de contractació per les diferents actuacions per separat
–la majoria amb un cost inferior al 30.000 € i en molts casos per sota 15.000 €.
Atès que per altra banda, algunes de les actuacions previstes no són realitzables per
causes tècniques o climatològiques sobrevingudes (per exemple episodis de pluges
intenses o ventades), que obliguen a fer intervencions d’urgència que invaliden les
previstes o sorgeixen noves necessitats.
Atès que davant aquestes dificultats, s’ha optat per reduir el nombre absolut
d’actuacions a quatre i augmentar el grau d’inversió per actuació, tot i conservant la
mateixa tipologia d’obres i complint els requisits de la convocatòria.
Atès que la nova proposta de modificació del projecte aprovat redueix el nombre
d’actuacions, redueix el nombre de territoris (Parcs) afectats –no es preveu realitzar
actuacions en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac, i concentra les
accions en camins (i millora de pont), no preveient actuacions de gestió forestal.
Igualment es redueix la previsió de despeses en comunicació i difusió del projecte.
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Atès que la proposta de modificació no afecta la finalitat del projecte actual (es tracta
d’accions previstes en els plans de prevenció d’incendis), ni el contingut (el tipus
d’activitat i/o la ubicació concreta ja estaven contemplats en el projecte aprovat), ni en
el període d’execució (aquest ha estat ampliat fins el 31 de desembre 2015 i les
accions es preveuen realitzar-se el 2014).
Vist l’informe del tècnic responsable del projecte esmentat, de data 4 de setembre de
2013, a on es detallen els antecedents, el resum de les actuacions previstes en el
projecte aprovat, el motiu de la proposta de modificació, la no afectació del contingut,
la finalitat i el període d’execució, el detall de les actuacions incloses en la proposta de
modificació, la justificació que les modificacions proposades no suposen cap variació
de les condicions d’atorgament de l’ajut, i el pressupost de selecció i modificacions
proposades, que s’inclou a l’expedient.
Atès que la modificació del projecte “Actuacions en les infraestructures preventives i
d’extinció d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona”, relatiu a la subvenció
sol.licitada a la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per seleccionar
operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 2007-2013,
eixos 2 i 4, implica també la modificació de l’apartat segon de la part resolutiva del
decret d’acceptació de la subvenció sol·licitada, amb núm. de registre de resolució
6207/12, en el que es declarava el compromís de consignar la quantitat de quatrecents tretze mil set-cents quinze euros amb noranta-dos cèntims (413.715,92) €, a
càrrec del pressupost de despeses de la Corporació dels anys 2012, 2013 i 2014,
deixant aquesta quantitat subjecte només al pressupost de despesa de l’any 2013.
Vist que en la sol·licitud de modificacions en el pressupost del projecte aprovat
subvencionat amb fons FEDER, període 2007-2013, es precisa la necessitat de que la
proposta de les modificacions sigui acordada per la Junta de Govern local o pel Ple, el
que en virtut d’allò contingut a l’apartat 3.3.c de la Refosa núm. 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de
data 14 de febrer de 2013 (publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013), comporta que
aquesta competència hagi estat atribuïda a la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona.
Atès que la competència per adoptar aquesta resolució correspon al president de la
Diputació de Barcelona, segons el punt 2.2.d) de la Refosa núm. 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de
data 14 de febrer de 2013 (publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En virtut de tot això, es proposa d’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la modificació del projecte “Actuacions en les infraestructures
preventives i d’extinció d’incendis en els Parcs Naturals de Barcelona”, relatiu a la
subvenció sol.licitada a la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria per
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER
2007-2013, eixos 2 i 4.
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Segon.- Modificar l’apartat segon de la part resolutiva del decret de Presidència de la
Diputació de Barcelona, de data 18 de juliol de 2012, amb número de registre de
resolució 6207/12, promogut per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, i ratificat per la Junta de Govern en sessió de data 26 de
juliol de 2012, mitjançant el qual es va acceptar la subvenció concedida, dins de la
convocatòria per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER 2007-2013, eixos 2 i 4, per les raons exposades en el text
d’aquesta resolució, restant redactat l’apartat segon de la part resolutiva del decret, un
cop efectuada la modificació, tal i com s’indica tot seguit:
“Segon.- DECLARAR el compromís de consignar la quantitat de quatre-cents tretze
mil set-cents quinze euros amb noranta-dos cèntims (413.715,92) €, en el
pressupost de despeses de la Corporació de l’any 2013”.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació a la propera sessió que celebri, per tal com així s’exigeix a la sol·licitud de
modificacions en el pressupost del projecte aprovat subvencionat amb fons FEDER,
període 2007-2013, tot i que la competència per a dictar la resolució resulti atribuïda a
la presidència, 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, 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).
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Generalitat de Catalunya, per al seu
coneixement i efectes escaients.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
72.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment
la subvenció atorgada al Sr. Eduard Oliveras Fàbregas, en la convocatòria de
l’any 2011 per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que
gestiona la Diputació de Barcelona, per no executar l’activitat subvencionada
dins la data de termini, i per un import de dos mil vuit-cents trenta-set euros amb
vuitanta-sis cèntims (2.837,86) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals,
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 27 de maig de 2011, va
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora
d’Habitatges, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona.
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Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, la subvenció s’havia
de justificar i executar abans del 30 de juny de 2012, excepte per a les activitats
culturals que havien de justificar abans del 31 de desembre de 2011.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre altres, l’atorgament
d’una subvenció en la línia d’explotacions forestals, al Sr. Eduard Oliveras Fàbregas
per un import de 2.837,86 € i destinada als treballs d’estasada de matolls i selecció de
tanys.
Atès que per Decret del President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data
10 d’agost de 2012, i a sol·licitud del beneficiari es va aprovar una prorroga del termini
d’execució i justificació de la subvenció fins al 30 de novembre de 2012.
Atès que mitjançant escrit amb acusament de rebuda de data de sortida de 4 de febrer
de 2013, i d’acord amb el punt 6 de l’article 21 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona es va requerir a l’interessat que presentés
la documentació justificativa.
Atès que amb data de registre d’entrada de 28 de febrer de 2013 l’interessat va
presentar el compte justificatiu amb aportació de la factura dels treballs realitzats de
data 31 de gener de 2013 i amb data de pagament de 27 de febrer de 2013.
Atès que el punt 2.c de la Base 20 de les Bases Reguladores de les Subvencions
d’aquesta convocatòria, estableix que “Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que
la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període
de justificació”.
Atès que la justificació de la despesa efectuada pel Sr. Eduard Oliveras Fàbregas és
posterior a la data límit establerta a la Base anteriorment indicada.
Vist l’apartat 3.3.e.) de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència, núm. 882/13 del registre de resolucions, de
data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de data 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment la subvenció atorgada en la convocatòria de l’any 2011,
per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona, al Sr. Eduard Oliveras Fàbregas, per presentar els justificants
de l’actuació realitzada amb data posterior al termini del període de justificació.
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà
a definitiva.
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Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
73.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc
del Projecte Europeu “SEAP PLUS”, el Memorandum d’Entesa entre la Cambra
Tècnica de Grècia i la Diputació de Barcelona.- 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 9 de maig de 2011, i per Decret número 4765/11 es va aprovar i autoritzar la
participació en la convocatòria per a la incorporació de la DIBA com a soci, del
Projecte SEAP-PLUS (Adding to SEAP – more participants, more content across
Europe) que té per objectiu contribuir sobre eficiència energètica, producció d’energia
amb recursos renovables i reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de
la Unió europea, conegut com objectiu 20/20/20, a través de la generalització de
polítiques locals que afavoreixen la innovació radical en la gestió de l’energia.
Per Decret de la Presidència de 29 de febrer de 2012 es va acceptar l’aportació de
l’EACI de la Comissió Europea com a subvenció per al projecte SEAP-PLUS: Adding
to SEAP – more participants, more content across Europe a favor de la Diputació de
Barcelona, com a soci del projecte, per un import de 124.316 €.
El projecte SEAP-PLUS vol transferir coneixements entre les Autoritats locals i
regionals expertes i les que estan en aprenentatge per garantir i abordar, de forma
paral·lela, la disponibilitat de dades d’energia a escala local, tot mitjançant la
mobilització de les autoritats infranacionals, els agents implicats en temes energètics i
els municipis amb la finalitat de cooperar en el marc del Pacte dels Alcaldes i
Alcaldesses.
La Diputació de Barcelona i la Cambra Tècnica de Grècia TCG del projecte SEAPPLUS acorden col·laborar activament per assolir una transferència d’experiència i
coneixement reeixida, d’acord amb llurs capacitats administratives, financeres i
tècniques, i per cercar maneres d’obtenir beneficis mutus fruit de les activitats de
cooperació realitzades.
VISTA la Base 35 de les d’Execució del Pressupost 2013 de la Diputació de
Barcelona.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4.i.1) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013 i publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents :
ACORDS
Primer.- APROVAR el Memorandum d’Entesa entre la Diputació de Barcelona i la
Cambra Tècnica de Grècia en el marc del Projecte Europeu SEAP PLUS (núm PEP:
2012/21/UE/0154), d’acord amb text que es transcriu a continuació:
“MEMORANDUM D’ENTESA AMB LA CAMBRA TÈCNICA DE GRÈCIA PER TAL
D’ESTABLIR UNA ALIANÇA DE COOPERACIÓ EN EL MARC DEL PROJECTE SEAP
PLUS
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D’una banda la DIPUTACIÓ DE BARCELONA (DIBA) representada pel Vicepresident tercer
i PDA de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, assistit per la secretaria
delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de las facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de 31 de maig de 2012 (BOPB de 6 de juny de 2012).
De l’altra la CAMBRA TÈCNICA DE GRÈCIA (TCG), representada pel President Senyor
Christos Spiritzs.
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
El propòsit d’aquest conveni és definir un marc de col·laboració en l'àmbit nacional i/o
europeu, per tal de facilitar el desenvolupament d'una cooperació fructífera entre les parts,
en el marc del projecte SEAP PLUS i més enllà de la vida del projecte.
El projecte SEAP-PLUS vol transferir coneixements entre les Autoritats locals i regionals
expertes i les que estan en aprenentatge per garantir i abordar, de forma paral·lela, la
disponibilitat de dades d’energia a escala local, tot mitjançant la mobilització de les autoritats
infranacionals, els agents implicats en temes energètics i els municipis amb la finalitat de
cooperar en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses. Un aspecte important que es
tractarà és la formació de nous promotors/coordinadors del Pacte i dels agents implicats en
temes energètics per tal de donar suport a la preparació, implementació i avaluació de nous
Plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES).
Primer.- Activitats de cooperació
La Diputació de Barcelona (com a soci expert) i la Cambra Tècnica de Grècia (com a soci en
aprenentatge) formen una parella en l’àmbit del projecte SEAP-PLUS. Amb aquest conveni
les parts acorden col·laborar activament per assolir una transferència d’experiència i
coneixement reeixida, d’acord amb llurs capacitats administratives, financeres i tècniques, i
per cercar maneres d’obtenir beneficis mutus fruit de les activitats de cooperació realitzades.
Això pot incloure, entre d’altres, els següents continguts,:
1.
2.
3.
4.

Configurar una base comuna sobre el contingut tècnic de la cooperació
Organitzar activitats d’agermanament i comunicació centrades en intercanvis temàtics
Mantenir la cooperació entre els socis més enllà de la durada del projecte.
Garantir una estructura d’alta qualitat per a la gestió dels processos d’agermanament
i intercanvi.
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Segon. Obligacions de la Diputació de Barcelona
• Ajudar a la TCG i els seus membres en la superació de les barreres tècniques i no
tècniques en les tasques de suport als procediments del Pacte i en la preparació,
execució i seguiment dels PAES.
• Intercanviar metodologies i informació per implementar i fer el seguiment dels PAES.
• Oferir eines que ja tingui desenvolupades per fer inventaris de gasos d’efecte
hivernacle.
• Assessorar sobre la formació als municipis de la TCG en relació a la preparació
d’inventaris, a les eines per fer inventaris, a la planificació dels PAES, així com donar
idees per iniciar la implementació dels plans.
• Oferir assistència a la TCG en el seu paper de Promotor del Pacte tot compartint el
guiatge desenvolupat en el marc del projecte SEAP-PLUS.
• Contribuir amb coneixement i expertesa rellevant ,quan correspongui.
• Un cop acabat el projecte, la cooperació continuarà a través de les oportunitats
d’interacció que es presentin.
Tercer. Obligacions de la Cambra Tècnica de Grècia
• Promocionar la signatura d’aquest Memoràndum d’Entesa i difondre’l a la premsa,
entre els agents implicats en temes energètics i entre els municipis, com un element
central per promoure el Pacte d’Alcaldes en general.
• Promoure les eines i metodologies desenvolupades o suggerides per la DIBA quan
sigui possible i pertinent, i es disposi de la capacitat.
• Explorar sinèrgies amb d’altres projectes per tal de maximitzar les interaccions i el flux
d’informació cap a Grècia.
Quart. Manteniment de la cooperació
• La DIBA i la TCG designaran a un tècnic per proporcionar informació mútua amb la
finalitat de complir els objectius d'aquest Memoràndum d’Entesa i mantenir un
contacte regular;
• No hi haurà intercanvi de fons entre les parts per les tasques associades en aquest
Memorandumi, i en conseqüència, cada part assumirà les despeses previstes tal i
com ja estableix el projecte SEAP-PLUS.
• La DIBA i la TCG exploraran les oportunitats de finançament conjunt i el
desenvolupament de propostes quan siguin aplicables i d'interès per a ambdues
organitzacions.
Cinquè. Obligacions, representació, rescissió i esmenes
• Obligacions: Les disposicions d'aquest acord no creen un relació legalment
vinculant, i, en conseqüència cap de les Parts no tindrà obligacions en cas
d’incompliment de qualsevol dels termes del Memorandum d’Entesa. Cada part és
responsable de la forma en què duu a terme els seus compromisos en virtut del
present Memorandum d’Entesa, i, en conseqüència, no tindrà cap obligació envers
l'altra part.
• Representació: Cap disposició del present conveni podrà interpretar-se com una
autorització per a qualsevol de les Parts quant a representar a l'altra en vers a tercers,
incloent a la premsa i els mitjans de comunicació, i, en conseqüència, no es podrà
interpretar cap dret de delegació entre les parts.
• Rescissió: Les parts són lliures de rescindir el Memorandum d’Entesa en qualsevol
moment.
• Esmenes: Les Esmenes al present Memorandum d’Entesa es podran fer amb l'acord
mutu i per escrit de les dues parts.
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Sisè. Durada
Aquest Memorandum d’Entesa i entrarà en vigor des del moment de la signatura del mateix.
Podrà ser revisat per ambdues parts durant la vigència del projecte SEAP PLUS i més
enllà.”

Segon.- APROVAR la versió en anglès del Memorandum d’Entesa que s’adjunta com
Annex I.
Tercer.- FACULTAR l’Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident tercer i PDA
de Territori i Sostenibilitat, per a la signatura del Memorandum d’Entesa corresponent.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Cambra Tècnica de Grècia.
S’incorpora a la sessió el diputat Sr. Jaume Ciurana.
En relació amb els expedients del Programa de Crèdit Local el Vicepresident quart, Sr.
Fogué, indica que, com s’ha evidenciat en aquesta sessió, a alguns ajuntaments els ha
estat denegat el crèdit sol·licitat per part del Banc Sabadell. Demana que es valorin
altres fórmules per tal que el Govern pugui donar algun tipus de suport a aquests ens.
Pel que fa a la intervenció que ha fet en relació amb els punts 21 i 22 de l’Ordre del
Dia, el Sr. Fogué ressalta que no volia una resposta immediata i que, per tant, es
posaran en contacte amb l’Àrea gestora per demanar la informació necessària i per
accedir a la consulta dels expedients.
El President Sr. Esteve garanteix, com ha avançat la diputada Sra. Hernàndez, l’accés
als expedients vinculats amb les convocatòries referenciades, així com quanta
informació i explicacions es considerin necessàries.
Pel que fa a les denegacions de crèdits que afecten alguns ajuntaments, indica que
l’equip de Govern treballa per trobar algun tipus de solució que pugui ser útil als ens
afectats.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I 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,

183/183

