Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 19 de desembre 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 Carles Rossinyol i Vidal, Joan Carles García i
Cañizares, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon
Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc
Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats diputades amb veu però
sense vot següents: senyora Mireia Hernández i Hernández, senyors Andreu Carreras
i Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i
Romero i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, 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 Srs./Sres. Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard
Ardanuy i Mata i la Sra. 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 28 de novembre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de
Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm. B-149/13-2, relatives a
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, subvenció de la Diputació a l’Associació ACSUR.
3.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de
Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm. B-149/13, relatives a
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, subvenció de la Diputació a l’entitat Projecte Local.

4.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de
Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm. B-149/13-3, relatives a
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, subvenció de la Diputació a l’entitat Educació sense Fronteres.
5.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima parcialment el
recurs núm. 85/2013-A, interposat pel funcionari de la Diputació, F. M. C., en el sentit
de declarar el dret del recurrent a l’abonament dels emoluments en concepte de
retribució proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012, meritada entre
l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012.
6.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 160/2013-B,
interposat per la funcionària M. C. U. M. contra la resolució de 19/02/2013 que deixava
sense efecte el perllongament en el servei actiu.
7.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 3/12, interposat per
M. G. D. contra la resolució, de 28/10/2011, que desestimava la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys ocasionats en el seu vehicle pel mal
funcionament de la pilona d’entrada al recinte de la Diputació.
8.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 531/2011, interposat
per D. C. G. contra la resolució, de 26/04/2010, per la qual se li imposaven dues
sancions disciplinàries de destitució del càrrec i de suspensió de funcions amb pèrdua
de retribucions per un període de nou mesos.
9.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 55/2012, interposat
per M. Q. A. contra el decret, de 5/12/2011, que desestimava el recurs d’alçada
promogut davant els resultats de la convocatòria de selecció del personal S-32/2010.
10.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Social
núm. 1 de Terrassa, que desestima la demanda de reconeixement de dret núm.
69/2013, interposada per M. M. A. contra l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat del Vallès i la Diputació de
Barcelona, relativa a la petició de reingrés de la seva excedència voluntària a la
primera vacant que es produeixi en el nivell i categoria de tècnic mitjà de
biblioteconomia i documentació en la plantilla laboral dels codemandats.
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Es dóna compte dels decrets següents:
11.- Decret de la Presidència, de data 15 de novembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs núm.
264/2013-d, interposat per la companyia asseguradora AXA Seguros Generales, S.A.
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 BP-1121, a causa de l’existència d’un clot a la calçada.
12.- Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença,
davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per M. D. P. i M. D. P. contra la
sentència recaiguda en el recurs 269/2010-A1 que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb la mort de M. D. P. mentre es
trobava ingressat al Centre Residencial d’Estades Temporals de Gent Gran RESPIR.
13.- Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm.
383/2013-C, interposat per l’entitat Club Bellaterra contra el decret que desestimava el
recurs de reposició formulat en relació amb l’expedient incoat per a la restitució del
medi amb motiu dels danys ocasionats a la calçada de la carretera BV-1414, PK
3+280.
14.- Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, en el procediment núm. 880/2013,
interposat per E. M. C. en reclamació d’acomiadament improcedent.
15.- Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença,
davant el Jutjat Social núm. 9 de Barcelona, en el procediment núm. 442//2013-B,
interposat per G. L. V. contra la denegació de la compatibilitat sol·licitada pel
desenvolupament d’una segona activitat en el sector públic sanitari.
16.- Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de 2013, de compareixença,
davant el Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat per M. A. M. D. contra la
sentència del TSJC que desestimava el recurs relatiu a diversos acords del dictamen
sobre la revisió d’ofici del decret de 20/04/2004, parcialment modificat per decret de
14/02/2008, en matèria de personal.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del
conveni de col·laboració formalitzat en data 28 de juny de 2010 entre la Diputació de
Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la
població de Catalunya.
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 el Govern de la Província de Santa Fe
per al desenvolupament del projecte “Cooperació en la gestió integral de residus sòlids
urbans”.
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Direcció de Serveis de Concertació Local
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del “Programa
complementari de suport a l’economia productiva local”, del seu règim de concertació,
de la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la línia de suport “finançament
dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i de l’obertura de convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport “finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” (Fase 2) en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Gerència dels Serveis de Cultura
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la convocatòria,
segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a l’adquisició, lloguer i/o actualització d’un
sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals.
Any 2013.
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la convocatòria,
segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar
2013-2014.
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100505 Mobiliari i equipament intern divers del teatre auditori de Llinars del
Vallès, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.”
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni
específic 13/X/100334 amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per portar a terme
l’actuació “Remodelació de la Patronal” amb un import de dos-cents vint mil
(220.000)€, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni
específic 13/X/100332 amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per portar a terme
l’actuació “Remodelació del Centre Cívic Masia Can Feliu” amb un import de dos-cents
vint mil (220.000) €, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, desestimar el recurs de
reposició presentat per l’entitat Associació Cultural Plataforma Odèon, el passat 5 de
desembre de 2013, contra l'acord de la Junta de Govern de data 31 d'octubre de 2013,
en virtut del qual es desestimava la sol·llicitud presentada per aquesta entitat a la
convocatòria de subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional amb
programació continuada d'activitats anuals per a l'any 2013 (codi de convocatòria:
05123).
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Gerència de Serveis de Biblioteques
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/99644 “2a. Fase (finalització) de la Biblioteca Guillem de Berguedà”, en el marc
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’import cinc-cents mil (500.000) €, a
l’Ajuntament de Puig-reig.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
27.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, ampliar l’import estimatiu per a l’any
2013 corresponent al contracte de Prestació del Servei Local de Teleassistència
per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants,
adjudicat per la Junta de Govern en sessió de 12 de setembre de 2012, a l’empresa
Televida Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent al Servei
d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Subdirecció d’Edificació
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a l’Acord del Sector de l’Edificació per a la Renovació
Energètica dels edificis, dins el marc del Projecte MARIE de la Unió Europea.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
29.- DICTAMEN.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, fixar el tipus
d’interès a subvenir durant l’exercici 2014, el tipus d’interès d’actualització,
l’actualització del tipus d’interès bancari, així com la subvenció màxima per municipi
dins del Programa de Crèdit Local.
30.- CABRILS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Cabrils a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
31.- SANT MARTÍ DE TOUS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
32.- 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.
33.- EL MASNOU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció a l’Ajuntament del Masnou a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.
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34.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció 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.
35.- SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2013.
Caixa de Crèdit
36.- BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil sis-cents setanta euros amb
trenta-sis cèntims (35.670,36) € per a finançar l’actuació local “Arranjament camí
Castellnou Bages”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
37.- BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import dinou mil nou-cents vuitanta-tres euros amb
noranta-tres cèntims (19.983,93) € per a finançar l’actuació local “Projecte District
Heating amb biomassa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
38.- FOGARS DE LA SELVA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta mil (60.000) € per a
finançar l’actuació local “Compra parc mòbil i equipaments”, al 0% d’interès i a retornar
en 5 anualitats.
39.- MASQUEFA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Regeneració font Roure, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
40.- MONTGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació
local “Compra dues naus industrials”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
41.- PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Projecte instal·lacions Can Butjosa”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
42.- SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-quatre mil nou-cents
noranta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims (94.998,48) € per a finançar l’actuació
local “Piscina municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
43.- SANT QUIRZE SAFAJA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setze mil sis-cents
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seixanta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims (116.662,28) € per a finançar l’actuació local
“Clavegueram ua10 les Clotes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
44.- TARADELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent divuit mil cinc-cents cinquanta-cinc euros
amb noranta-nou cèntims (118.555,99) € per a finançar l’actuació local “Millora
energètica i vials”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
45.- ÒDENA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació
local “Planta biomassa, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
46.- LA ROCA DEL VALLÈS.- 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 “Poliesportiu i vestuaris camp de futbol” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-ho al finançament de
l’actuació local “Expropiació finca 4182 i conveni S. Agnès”.
47.- LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Expropiació finca 4182 i conveni S. Agnès”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit destinat a “Poliesportiu
i vestuaris camp de futbol”.
48.- SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”, al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
49.- LA LLACUNA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Inversions anteriors” al 0%, d’interès i a retornar en 10
anualitats.
FEDER
50.- JORBA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia de l’Ajuntament de Jorba de la part no disposada de tres-cents seixanta mil
nou-cents seixanta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims (360.968,69) € de la línia de
prèstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del Programa operatiu FEDER Viure al
Poble i Viure al Poble Mes i deixar sense efecte el conveni formalitzat en data 31
d’octubre de 2012.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
51.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
d’autorització d’ús de l’edifici La Torre del recinte Torribera, a favor de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, per a la seva utilització per part de la UNED.
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Organisme de Gestió Tributària
52.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, imposar una penalització a
l’empresa UNIPOST, SA, per incidències detectades en el servei durant el primer
semestre de 2013, relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
53.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’import econòmic
de l’ajut atorgat per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2011, en el marc
del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per l’actuació
“Senyalització turística del Cardener”.
54.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100388 “Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès”, en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
55.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100387 “Ampliació de les rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” en el marc de
les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100389 “Berga destinació turística”, en el marc de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació
corresponent a l’any 2013 per fer front a les obligacions dimanants del conveni de
col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, formalitzat en data 11 d’abril de 2012, per portar a
terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en
Destinacions (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona, concretament
a les destinacions de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf,
Maresme, Osona-Vic, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Moianès i Vilafranca del
Penedès.
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/98777 “Rehabilitació de la casa gran de la Masia Can Figueres”, en el marc de
les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
59.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’estimació parcial del
recurs de reposició interposat per l’“Associación de Abuel@s por la Custodia
Compartida, ASACCO” contra l’acord de la Junta de Govern de data 13 de juny de
2013, pel qual es desestimà la sol·licitud de subvenció dins la convocatòria de
subvencions 2013.
60.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga, per a l'any 2014, del conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la
Fundació Pere Tarrés per a promoure l’associacionisme i el lleure educatiu.
61.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les bases
de participació al Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans de la
província de Barcelona i publicació en el BOPB.
62.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la pròrroga
del conveni, per a l’any 2014, subscrit amb la Fundació Catalana de l’Esplai, per a la
promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, el
suport a l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil i per a garantir l’accés a les
activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa.
63.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei d’intermediació en
deute de l’habitatge (SIDH).
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
64.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, prorrogar amb efectes 1
de gener de 2014 el conveni signat en data 8 de setembre de 2006, amb el Consorci
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control sanitari de les
aigües de consum humà.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
65.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. B. T. F., en
resolució de l’expedient núm. 2013/3184.
66.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2013/5107.
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. J. M. V.,
en resolució de l’expedient núm. 2013/8118.
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68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2013/8180.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
A. M. D. A., en resolució de l’expedient núm. 2013/8364.
70.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. P. A. C., en
resolució de l’expedient núm. 2013/8426.
71.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material d’una autorització d’obres a favor
del Camping El Garrofer SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3819.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
72.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la reducció de
l’import de l’actuació 10/X/69370 Projecte executiu centre gent gran de l’Ajuntament de
Granollers del Pla de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
73.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni marc
de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Secretariat de
Federacions i d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SEFE-ADF-CAT), en
matèria de prevenció d’incendis forestals.
74.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de
subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les
despeses de transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, any 2014,
per un import de quaranta-set mil cinc-cents vuitanta euros amb quaranta-vuit cèntims
(47.580,48) €.
75.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de
subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les
estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals, segon semestre any
2013, per un import de quatre mil nou-cents cinquanta-tres euros amb quaranta-vuit
cèntims (4.953,48) €.
76.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la rectificació
d’error material en la titularitat de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Mollet del
Vallès a favor de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès dins la
convocatòria de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, any 2013, per import de
mil quatre-cents seixanta euros amb vint cèntims (-1.460,20) €.
77.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, estimar el recurs de
reposició presentat per l’Institut Montserrat Roig contra l’acord de la Junta de Govern,
de data 30 de maig de 2013, que va aprovar l’atorgament de subvencions als centres
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per a les
estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals, primer semestre any
2013, i atorgar a la dita entitat una subvenció per un import de mil seixanta-quatre
(1.064) €.
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals
78.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les bases
reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les activitats de
les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, la
millora dels habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, i de les entitats
culturals en l’àmbit territorial dels Plans especials dels espais protegits del Montseny,
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu,
exercici 2014, per un import de cent vuitanta-set mil dos-cents noranta (187.290) €.
79.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les bases
reguladores i la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
per fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en l’àmbit dels espais naturals
protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, Montnegre-Corredor,
Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf,
Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, any 2014, per un import de cent mil (100.000) €.
80.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació
dels pactes sisè i onzè del conveni específic de cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de
Montesquiu, relatiu a les “Tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de
recursos del Castell de Montesquiu” i pròrroga de l’esmentat conveni, per import de
cent trenta-set mil set-cents dos euros amb cinquanta-sis cèntims (137.702,56) €.
81.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació del
Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per un import de deu mil (10.000) €.
82.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del
termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc de
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès.
83.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del
termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc de
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès.
84.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga del
termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc de
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia.
85.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí i
la pròrroga del termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del
Pla marc de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor.
86.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de destí
dels conceptes finançats del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc de
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat.
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Gerència de Serveis de Medi Ambient
87.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència aprovar en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Garantia de la prestació adequada de serveis
públics locals, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a la ” Recollida de
residus i neteja al municipi”, d’import un milió sis-cents cinquanta mil (1.650.000)€.
88.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Garantia de la prestació adequada de
serveis públics locals, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per al “Servei de neteja
viària al municipi”, d’import dos-cents mil (200.000) €.
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la
Junta de Govern es proposa l’aprovació dels següents Dictàmens:
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta del
conveni de col·laboració a formalitzar entre Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, els ajuntaments de Barcelona i de Girona, les diputacions de
Barcelona, de Lleida i de Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la
contractació de la creació i desenvolupament del Programari TCQi i per a la regulació
de l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la resolució de
la convocatòria número 2013/5183 per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre representatives del sector
comercial i de serveis, any 2013, per un import total de cent quaranta-dos mil
(142.000) €.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2013.Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 28 de novembre de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm.
B-149/13-2, relatives a l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona,
transferències corrents, exercici 2008, subvenció de la Diputació a l’Associació
ACSUR.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Tribunal de Comptes ha dictat una interlocutòria, el 4 de novembre de 2013,
mitjançant la qual acorda arxivar les diligències prèvies núm. B-149/13-2, de
comunitats autònomes, concretament l’informe de fiscalització de la Diputació de
Barcelona, transferències corrents, exercici 2008, "Subvenció Diputació de Barcelona
a Associació ACSUR", per considerar que, coincidint amb la lletrada de la Diputació de
Barcelona i el Ministeri Fiscal, els fets no ofereixen cap tipus d’indici que haguessin
causat un descobert o perjudici econòmic avaluable i individualitzat als fons de la
Diputació de Barcelona, per la qual cosa, no revesteix, manifestament, és a dir, de
manera patent, clara i descoberta, caràcter d’abast, en els termes establerts en la
legislació del Tribunal de Comptes i en la jurisprudència.
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 interlocutòria favorable per als interessos de
la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les
diligències preliminars núm. B-149/13-2, de comunitats autònomes, concretament
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, "Subvenció Diputació de Barcelona a Associació ACSUR".
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal de Comptes als efectes legals oportuns.
3.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm.
B-149/13, relatives a l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona,
transferències corrents, exercici 2008, subvenció de la Diputació a l’entitat

13/359

Projecte Local.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Tribunal de Comptes ha dictat una interlocutòria, el 4 de novembre de 2013,
mitjançant la qual acorda arxivar les diligències prèvies núm. B-149/13, de comunitats
autònomes, concretament l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona,
transferències corrents, exercici 2008, "Subvenció de la Diputació de Barcelona a
l’entitat Projecte Local", per considerar que, coincidint amb la lletrada de la Diputació
de Barcelona i el Ministeri Fiscal, els fets no ofereixen cap tipus d’indici que haguessin
causat un descobert o perjudici econòmic avaluable i individualitzat als fons de la
Diputació de Barcelona, per la qual cosa, no revesteix, manifestament, és a dir, de
manera patent, clara i descoberta, caràcter d’abast, en els termes establerts en la
legislació del Tribunal de Comptes i en la jurisprudència.
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 interlocutòria favorable per als interessos de
la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les
diligències preliminars núm. B-149/13, de comunitats autònomes, concretament
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, "Subvenció de la Diputació de Barcelona a l’entitat Projecte Local".
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal de Comptes als efectes legals oportuns.
4.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm.
B-149/13-3, relatives a l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona,
transferències corrents, exercici 2008, subvenció de la Diputació a l’entitat
Educació sense Fronteres.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Tribunal de Comptes ha dictat una interlocutòria, el 4 de novembre de 2013,
mitjançant la qual acorda arxivar les diligències prèvies núm. B-149/13-3, de
comunitats autònomes, concretament l’informe de fiscalització de la Diputació de
Barcelona, transferències corrents, exercici 2008, "Subvenció de la Diputació de
Barcelona a Educació sense Fronteres", per considerar que, d’acord amb la
documentació presentada per la Diputació de Barcelona, queda suficientment
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acreditada la justificació de l’ús dels fons rebuts en concepte de subvenció per l’entitat
subvencionada, Educació sense Fronteres, per la qual cosa, s’arxiva basant-se en
l’art. 46.2 de la L 7/88, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.
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 interlocutòria favorable per als interessos de
la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les
diligències preliminars núm. B-149/13-3, de comunitats autònomes, concretament
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, "Subvenció de la Diputació de Barcelona a Educació sense Fronteres".
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal de Comptes als efectes legals oportuns.
5.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima
parcialment el recurs núm. 85/2013-A, interposat pel funcionari de la Diputació,
F. M. C., en el sentit de declarar el dret del recurrent a l’abonament dels
emoluments en concepte de retribució proporcional de la paga extraordinària de
desembre de 2012, meritada entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 85/2013-A, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat per F. M. C. contra la resolució del President, implícita a la
nòmina del mes de desembre, en virtut de la qual no es feia efectiva la retribució en
concepte de paga extraordinària i paga addicional de complement específic meritada
entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012.
El recurrent planteja dos arguments jurídics:
a) D’una banda, que les pagues extraordinàries comencen a meritar-se l’1 de
juny, es meriten diàriament per un període de 6 mesos que acaba el 30 de
novembre i el seu import és el d’una mensualitat de les retribucions bàsiques i
la totalitat de les complementàries. El que considera il·legal, basant-se en el
principi de la no retroactivitat de les normes restrictives de drets individuals;
entenent que, en entrar en vigor el RDL 20/2012 el 14 de juliol, els efectes de la
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supressió no podien tenir caràcter retroactiu, ja que en cas contrari suposaria
una vulneració a l’art. 9.3 de la CE. A tals efectes fa referència a diverses
sentències similars.
b) D’altra banda, considera que l’art. 2 del RDL 20/2012, que estableix la
supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012, comprèn tant les
retribucions bàsiques com les complementàries, i en tal sentit considera que
l’Estat no té competències per suprimir la part de la paga que fa referència a la
retribució complementària per ser competència del Parlament català.
El Jutge estima la primera de les al·legacions, ja que considera que comparteix
íntegrament les consideracions establertes en idèntica controvèrsia en la sentència
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, de 26/07/2013,
respecte a un recurs interposat per una funcionària de l’Ajuntament de Mataró. A tals
efectes, dóna per reproduïda dita sentència i considera que cal mantenir la mateixa
postura per idèntics casos, per raons, entre altres, d’unitat de doctrina i seguretat
jurídica, tal i com expressament reconeix el TC, entre altres sentències, en la
sentència 2/2007, de 15 de gener; 147/2007, de 18 de juny i la 31/2008, de 25 de
febrer.
Per tot això, en la decisió estima parcialment el recurs interposat pel funcionari, amb
anul·lació parcial de l’actuació administrativa impugnada (implícita en la nòmina del
mes de desembre) per ser disconforme a dret i amb declaració a favor del funcionari
recurrent del seu dret a l’abonament dels emoluments en concepte de retribució
proporcional de la paga extra de desembre de 2012, meritada entre l’1 de juny i el 14
de juliol de 2012. Desestima, per tant, la segona pretensió d’abonar-li la part de la
retribució complementària de la paga extraordinària de desembre de 2012, en relació
amb el termini del 15 de juliol a l’1 de novembre de 2012, ja que considera que és
competència de l’Estat i no del Parlament de Catalunya regular dites pagues basant-se
en els art. 149.1.13 i 156.1 de la CE.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona que estima parcialment el procediment abreujat
núm. 85/2013, interposat per F. M. C. contra la resolució del President, implícita a la
nòmina del mes de desembre, en virtut de la qual no es feia efectiva la retribució en
concepte de paga extraordinària i paga addicional de complement específic meritada
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entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012, en el sentit de declarar a favor del recurrent el
dret a l’abonament dels emoluments en concepte de retribució proporcional de la paga
extraordinària meritada en l’esmentat període.
Segon.- Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes,
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
6.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
160/2013-B, interposat per la funcionària M. C. U. M. contra la resolució de
19/02/2013 que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 160/2013-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per M. C. U. M. contra la resolució, de 19 de febrer de 2013,
que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a
l’actora per decret de 31 de desembre de 2008.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona que desestima el recurs núm. 160/2013-B, interposat per M. C. U. M. contra
la resolució, de 19 de febrer de 2013, que deixava sense efecte el perllongament en el
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servei actiu que fou autoritzat a l’actora per decret de 31 de desembre de 2008, per
considerar aquella resolució ajustada a dret.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
7.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
3/12, interposat per M. G. D. contra la resolució, de 28/10/2011, que desestimava
la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
ocasionats en el seu vehicle pel mal funcionament de la pilona d’entrada al
recinte de la Diputació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 3/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per M. G. D. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 28
d’octubre de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la part actora en relació amb els danys materials produïts en el seu
vehicle pel mal funcionament de la pilona d’entrada al recinte de la Diputació, que va
pujar en el moment de passar.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no existeix ni lesió imputable a l’Administració ni relació
de causalitat, ja que dels informes tècnics es desprèn que en el moment d’iniciar la
marxa el conductor i col·lidir contra la pilona en ascens, el semàfor regulador es
trobava en vermell, el que implica prohibició de pas, previsió que no va ser respectada
pel conductor ocasionant d’aquesta manera l’accident.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2012, per M. G. D. contra la resolució de
la Diputació de Barcelona, de 28 d’octubre de 2011, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació amb els danys
materials produïts en el seu vehicle pel mal funcionament de la pilona d’entrada al
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recinte de la Diputació, que va pujar en el moment de passar, ja que no es donen els
requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, en especial, la relació
causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
8.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
531/2011, interposat per D. C. G. contra la resolució, de 26/04/2010, per la qual se
li imposaven dues sancions disciplinàries de destitució del càrrec i de suspensió
de funcions amb pèrdua de retribucions per un període de nou mesos.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 531/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per D. C. G. contra la resolució de 26 d’abril de 2010, per la qual se li
imposaven dues sancions disciplinàries de destitució del càrrec de cap i de suspensió
de funcions, amb pèrdua de retribucions per un període de nou mesos per la comissió
de dues faltes disciplinàries greus.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera: d’una banda, que no concorre la causa d’inadmissió del recurs per
extemporaneïtat presentada per l’Administració demandada; i d’altra banda, que
queden plenament acreditats els fets infractors imputats a la part actora i perfectament
subsumibles en els tipus infractors legalment definits pels preceptes aplicats per la
resolució disciplinària.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 531/2011, interposat per D. C. G. contra la
resolució de la Diputació de Barcelona, de 26 d’abril de 2010, per la qual se li
imposaven dues sancions disciplinàries de destitució del càrrec de cap i de suspensió
de funcions, amb pèrdua de retribucions per un període de nou mesos per la comissió
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de dues faltes disciplinàries greus, per no resultar l’actuació administrativa recorreguda
contrària a dret.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
9.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
55/2012, interposat per M. Q.A. contra el decret, de 5/12/2011, que desestimava el
recurs d’alçada promogut davant els resultats de la convocatòria de selecció del
personal S-32/2010.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 55/2012-A, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per M. Q. A. contra el decret, de 5 de desembre de 2011, pel
qual es desestimava el recurs d’alçada promogut davant els resultats de la
convocatòria de selecció de personal S-32/2010, relativa a una plaça de psicòleg.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que els criteris de valoració de l’òrgan seleccionador no són
arbitraris, desproporcionats ni desviats de la finalitat i objectius establerts en les bases.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 55/2012, interposat per M. Q. A. contra el
decret, de 5 de desembre de 2011, pel qual es desestimava el recurs d’alçada
promogut davant els resultats de la convocatòria de selecció de personal S-32/2010,
relativa a una plaça de psicòleg.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
10.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Social núm. 1 de Terrassa, que desestima la demanda de reconeixement de dret
núm. 69/2013, interposada per M. M. A. contra l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat del Vallès i la
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Diputació de Barcelona, relativa a la petició de reingrés de la seva excedència
voluntària a la primera vacant que es produeixi en el nivell i categoria de tècnic
mitjà de biblioteconomia i documentació en la plantilla laboral dels
codemandats.- 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 Terrassa ha dictat una sentència en el procediment en
matèria de reconeixement de dret núm. 69/2013, que desestima la demanda
interposada per M. M. A. contra l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Organisme
Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat del Vallès, la Diputació de Barcelona i
Ll. J. O., per la qual sol·licitava el dret al reingrés en la plaça vacant ocupada per
Ll.J.O. o, subsidiàriament, el dret a ocupar la primera vacant que es produeixi en el
nivell i categoria de tècnic mitjà de biblioteconomia i documentació en la plantilla
laboral dels codemandats.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que l’actora és treballadora de l’organisme autònom i que no
havent-se acreditat l’existència de cap vacant d’igual o similar categoria a la de tècnic
mitjà de biblioteconomia i documentació en l’esmentat organisme, es considera que no
té dret a la reincorporació en l’Ajuntament o en l’organisme autònom demandat. Així
mateix, es desestima la demanda pel que fa a les peticions formulades contra Ll. J. O.,
qui va obtenir la seva plaça legítimament en procés selectiu i que cobreix com a
funcionari interí.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Terrassa que desestima la
demanda interposada per M. M. A. contra l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat del Vallès, la Diputació de
Barcelona i Ll. J. O., per la qual sol·licitava el dret al reingrés en la plaça vacant
ocupada per Ll. J. O. o, subsidiàriament, el dret a ocupar la primera vacant que es
produeixi en el nivell i categoria de tècnic mitjà de biblioteconomia i documentació en
la plantilla laboral dels codemandats, i declara absolts els demandats.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Social núm. 1 de Terrassa als efectes legals
oportuns.
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11.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de data 15 de novembre de
2013, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona, en el recurs núm. 264/2013-d, interposat per la companyia
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A. 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 BP-1121, a causa
de l’existència d’un clot a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de data 15
d’octubre de 2013, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs
contenciós administratiu número 264/2013-d, procediment abreujat, interposat per la
companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA contra el decret de data
28 de maig de 2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit sofert el dia 31 d’agost
de 2012, mentre el vehicle amb matrícula núm. XXXXXXX, assegurat per AXA,
circulava per la carretera BP-1121, a l’altura del punt quilomètric 2,300, a causa de
l’existència d’un clot a la calçada.
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 tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu número 264/2013-d, procediment abreujat,
interposat per la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA contra el
decret de data 28 de maig de 2013, de desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
trànsit sofert el dia 31 d’agost de 2012, mentre el vehicle amb matrícula núm.
XXXXXXX, assegurat per AXA, circulava per la carretera BP-1121, a l’altura del punt
quilomètric 2,300, a causa de l’existència d’un clot a la calçada.
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Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
12.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de
2013, de compareixença, davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per
M. D. P. i M. D. P. contra la sentència recaiguda en el recurs 269/2010-A1 que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació
amb la mort de M. D. P. mentre es trobava ingressat al Centre Residencial
d’Estades Temporals de Gent Gran RESPIR.- 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 decret de data 15 de juny de 2010, la Diputació de Barcelona va comparèixer en el
recurs contenciós administratiu núm. 269/2010-A1, interposat per la senyora M. D. P. i
el senyor M. D. P. contra la denegació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial per ells formulada, pels danys i perjudicis derivats de la
mort del senyor M. D. P. mentre es trobava ingressat al Centre Residencial d’Estades
Temporals de Gent Gran RESPIR, gestionat per la Diputació de Barcelona.
Amb data 17 d’abril de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona,
va dictar sentència que desestima el recurs interposat, contra la qual la senyora
M. D. P. i el senyor M. D. P. has interposat recurs d’apel·lació.
D’acord amb el que disposen els articles 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 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 Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Com sigui que, en primera instància la companyia ZURICH INSURANCE PLC,
Sucursal en España va dur a terme la defensa i representació de la Corporació en
virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita
companyia per fer front als riscos en matèria de reclamació de responsabilitat
patrimonial, i que dita companyia 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, respectivament, la direcció tècnica
de la defensa i la representació en el recurs d’apel·lació esmentat, escau ratificar
aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia.
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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 Tribunal Superior Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel·lació interposat per la senyora M. D. P. i el senyor M. D. P., contra la sentència
desestimatòria del recurs núm. 269/2010-A1, instat contra la denegació per silenci
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial per ells formulada, pels
danys i perjudicis derivats de la mort del senyor M. D. P. mentre es trobava ingressat
al Centre Residencial d’Estades Temporals de Gent Gran RESPIR, gestionat per la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona,
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
senyor Angel Quemada Cuatrecasas.
Tercer.- Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran
a càrrec de Zurich.
13.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de
2013, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, en el recurs núm. 383/2013-C, interposat per l’entitat Club Bellaterra
contra el decret que desestimava el recurs de reposició formulat en relació amb
l’expedient incoat per a la restitució del medi amb motiu dels danys ocasionats a
la calçada de la carretera BV-1414, PK 3+280.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2013-C,
procediment ordinari, interposat per l’entitat Club Bellaterra contra el Decret, de data
22 de juliol de 2013, de la Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat que va desestimar el recurs de reposició formulat contra el
Decret de data 11 d'abril de 2013, dictat en l'expedient incoat per a la restitució del
medi amb motiu dels danys ocasionats a la calçada de la carretera BV-1414, PK
3+280.
D’acord amb el que disposen els articles 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 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 Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’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 Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2013-C, procediment ordinari, per
l’entitat Club Bellaterra contra el Decret, de data 22 de juliol de 2013, de la
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat que
va desestimar el recurs de reposició formulat contra el Decret de data 11 d'abril de
2013, dictat en l'expedient de la restitució del medi amb motiu dels danys ocasionats a
la calçada de la carretera BV-1414, PK 3+280.
Segon.- Remetre l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
14.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de
2013, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, en el
procediment núm. 880/2013, interposat per E. M. C. en reclamació
d’acomiadament improcedent.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del
tenor literal següent:
El Jutjat Social número 33 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel
senyor E. M. C. contra la Diputació de Barcelona, en reclamació d’acomiadament
improcedent, el qual havia prestat serveis de vigilància i prevenció d’incendis en el
Parc de la Serralada Marina.
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 Social número 33 de Barcelona en el
procediment número 880/2013 instat pel senyor E. M. C. contra la Diputació de
Barcelona, en reclamació d’acomiadament improcedent, el qual havia prestat serveis
de vigilància i prevenció d’incendis en el Parc de la Serralada Marina.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.
15.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de
2013, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 9 de Barcelona, en el
procediment núm. 442//2013-B, interposat per G. L. V. contra la denegació de la
compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d’una segona activitat en el
sector públic sanitari.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Social núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer en el procediment: Actes administratius en matèria laboral núm.
442/2013-B, que li ha traslladat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, instat per la senyora G. L. V. contra el Decret de la Presidència de la
Diputació de data 21 de maig de 2010, pel qual es va desestimar el recurs interposat
per l’esmentada senyora contra el Decret de data 1 de març de 2010, que li denegava
la compatibilitat sol·licitada pel desenvolupament d'una segona activitat en el sector
públic sanitari.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
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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 Social número 9 de Barcelona en el
procediment: Actes administratius en matèria laboral núm. 442/2013-B, que li ha
traslladat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, instat per la senyora
G. L. V. contra el Decret de la Presidència de la Diputació de data 21 de maig de 2010,
pel qual es va desestimar el recurs interposat per l’esmentada senyora contra el
Decret de data 1 de març de 2010, que li denegava la compatibilitat sol·licitada pel
desenvolupament d'una segona activitat en el sector públic sanitari.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.
16.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de data 20 de novembre de
2013, de compareixença, davant el Tribunal Suprem en el recurs de cassació
interposat per M. A. M. D. contra la sentència del TSJC que desestimava el
recurs relatiu a diversos acords del dictamen sobre la revisió d’ofici del decret
de 20/04/2004, parcialment modificat per decret de 14/02/2008, en matèria de
personal.- 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 decret de data 12 de juliol de 2012, la Diputació de Barcelona va acordar
comparèixer en el recurs ordinari núm. 247/2012 interposat pel senyor M. A. M. D. i la
senyora B. S. A., contra els acords primer, tercer i cinquè del Dictamen de la Diputació
de Barcelona, de data 28 de març de 2012, sobre la revisió d’ofici del Decret de la
Presidència de data 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per Decret del President
delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 de febrer de 2008 en matèria de
personal, de conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora
de data 23 de febrer de 2012.
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Amb data 23 de juliol de 2013, la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va dictar sentència que desestimava el
recurs interposat, contra la qual el senyor M. A. M. ha interposat recurs de cassació.
Per Diligència d’Ordenació notificada en data 12 de novembre de 2013, la Secció
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha citat a les parts per comparèixer en un termini de 30 dies davant la Sala
Tercera del Tribunal Suprem.
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
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 la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de
cassació interposat pel senyor M. A. M. D. contra la sentència recaiguda en el
procediment 247/2012, instat contra els acords primer, tercer i cinquè del Dictamen de
la Diputació de Barcelona, de data 28 de març de 2012, sobre la revisió d’ofici del
Decret de la Presidència de data 20 d’abril de 2004, parcialment modificat per Decret
del President delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 14 de febrer de 2008
en matèria de personal, de conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió
Jurídica Assessora de data 23 de febrer de 2012.
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
direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
Tercer.- Designar a la Procuradora dels Tribunals de Madrid, senyora Montserrat
Sorribes Calle per a què ostenti la representació de la Diputació de Barcelona en el
referit recurs davant el Tribunal Suprem.
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga
del conveni de col·laboració formalitzat en data 28 de juny de 2010 entre la
Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de
condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
L’enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya és un
instrument fonamental de generació d’informació de base, anàlisi de dinàmiques i
processos socials i territorials de les condicions de vida i els hàbits de la població de
Catalunya.
Amb la finalitat de complir amb l’objectiu del Pla Estratègic de Catalunya i, en especial
pel que fa a l’obtenció d’estadístiques al mínim cost possible, amb l’aprofitament
màxim de les fonts existents, va donar lloc a la formalització d’un conveni de
col·laboració institucional de data 28 de juny de 2010 entre la Diputació de Barcelona,
l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona per a la realització de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la
població de Catalunya per a l’edició 2010-2011 i establir de comú acord les normes
reguladores del seu desenvolupament.
L’execució de l’objecte del conveni estava prevista dins el període 2010-2013, i s’havia
de portar a terme en 4 fases tal i com es desprèn dels pactes primer, quart, vuitè i
dotzè del dit conveni. Això però, resta pendent de completar la quarta fase, motiu pel
qual es fa necessari aprovar una pròrroga que farà possible la seva execució.
En el pacte dotzè del conveni relatiu a la vigència s’establia el següent:
“El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització
dels treballs que en són objecte, en el marc dels successius programes anuals
d’actuació estadística que facin referència a l’Enquesta. Això no obstant, s’estableix
com a data límit de vigència el 31 de desembre de 2013”.
Mitjançant escrit de data 4 de desembre de 2013, es sol·licita una pròrroga per part del
Consorci IERMB per tal de poder donar compliment al conveni i finalitzar i publicar
l’Informe General de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de
Catalunya, que es preveu que estigui llest i es pugui fer la difusió durant el mes de
març de 2014.
Atès que es considera adequada la pròrroga del conveni tal i com es desprèn de
l’informe del Responsable de Planificació Estratègica de la Diputació de Barcelona de
data 9 de desembre de 2013.
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Atès que la Diputació de Barcelona personalitza una llarga i àmplia tradició de
col·laboració amb diferents entitats locals en l’elaboració i producció estadística,
vinculada bàsicament a l’àmbit econòmica i demogràfic.
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.
Vista 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 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de conveni pel qual es prorroga fins el 31.5.2014 i es
modifica el formalitzat en data 28 de juny de 2010 entre la Diputació de Barcelona,
l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona per a l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la
població de Catalunya que es transcriu literalment:
“CONVENI DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI FORMALITZAT EN DATA 28
DE JUNY DE 2010 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’INSTITUT
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA I EL CONSORCI INSTITUT D’ESTUDIS
REGIONALS I METROPOLITANTS DE BARCELONA PER A L’EDICIÓ 2010-2011 DE
L’ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (en endavant, la Diputació), 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.
INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, representada per .........
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA,
representada per ........
CONSORCI INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA,
representat per .........
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que l’enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya és un
instrument fonamental de generació d’informació de base, anàlisi de dinàmiques i processos
socials i territorials de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya.
Amb la finalitat de complir amb l’objectiu del Pla Estratègic de Catalunya i, en especial pel
que fa a l’obtenció d’estadístiques al mínim cost possible, amb l’aprofitament màxim de les
fonts existents, va donar lloc a la formalització d’un conveni de col·laboració institucional de
data 28 de juny de 2010 entre la Diputació de Barcelona, l’Institut d’Estadística de
Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a la realització de l’Enquesta de
condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya per a l’edició 2010-2011 i establir de
comú acord les normes reguladores del seu desenvolupament.
II. Que l’execució de l’objecte del conveni estava prevista dins el període 2010-2013, i
s’havia de portar a terme en 4 fases tal i com es desprèn dels pactes primer, quart, vuitè i
dotzè del dit conveni.
En el pacte dotzè del conveni relatiu a la vigència s’establia el següent:
“El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització dels
treballs que en són objecte, en el marc dels successius programes anuals d’actuació
estadística que facin referència a l’Enquesta. Això no obstant, s’estableix com a data límit de
vigència el 31 de desembre de 2013”.
III. Que no ha estat possible completar la 4ª fase en el termini previst, essent necessari
aprovar una pròrroga.
IV. Que mitjançant escrit de data 4 de desembre de 2013, es sol·licita una pròrroga per part
del Consorci IERMB per tal de poder donar compliment al conveni i finalitzar i publicar
l’Informe General de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya,
que es preveu que estigui llest i es pugui fer la difusió durant el mes de març de 2014.
V. Atès que es considera adequada la pròrroga del conveni tal i com es desprèn de l’informe
del Responsable de Planificació Estratègica de la Diputació de Barcelona de data 9 de
desembre de 2013.
VI. Atès que la Diputació de Barcelona personalitza una llarga i àmplia tradició de
col·laboració amb diferents entitats locals en l’elaboració i producció estadística, vinculada
bàsicament a l’àmbit econòmica i demogràfic.
VII.- Que la minuta de conveni ha estat aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..............
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte del present conveni la pròrroga fins el 31.5.2014 i la modificació del conveni
formalitzat en data 28 de juny de 2010 entre la Diputació de Barcelona, l’Institut
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d’Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a
l’edició 2010-2011 de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya,
que tenia una vigència prevista fins el 31 de desembre de 2013.
Segon.- Compromisos de les parts
Amb aquest conveni, les parts adquireixen el compromís de prorrogar l’anterior, i la dita
pròrroga suposa la modificació dels pactes següents, i que es concreta en allò que afecta a
la 4ª fase i a la total execució de l’objecte del conveni i la data final de lliurament que
restaran de la forma que s’indica, tot ressaltant en negreta els canvis:
1) El pacte primer en el seu primer paràgraf quedarà redactat de la següent manera:
“Primer. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte l’execució, dins el període 2010- maig de 2014, de la totalitat
dels treballs necessaris per a la realització completa de l’Enquesta de condicions de vida i
hàbits de la població de Catalunya, edició 2010-2011, (endavant l’Enquesta) així com les
anàlisis i els estudis que esdevinguin vinculats a l’elaboració d’un informe general.”
2) El pacte quart quedarà redactat de la següent manera:
“Quart. Fases i calendari per l’execució de l’Enquesta
Fase de treballs preliminars: gener 2010- juliol 2010
Fase de producció de la informació: setembre 2010- juliol 2011
Fase d’anàlisi i producció d’estudis: setembre 2011-juliol 2012
Fase de presentació, publicació i difusió: a partir de setembre 2011 (resultats bàsics i
sintètics), fins maig 2014 (segons el Pla de comunicació que s’acordi).”
3) El primer paràgraf del pacte vuitè quedarà redactat de la següent manera:
“Vuitè. Fase de presentació, publicació i difusió
La comissió de seguiment aprovarà el Pla de Comunicació que establirà el calendari dels
actes, les publicacions, els formats, els representants de les institucions que presentaran els
resultats i l’execució d’altres activitats. Aquesta fase es podrà començar a executar a partir
de setembre de 2011, amb la presentació dels resultats bàsics i sintètics, i fins el 31 de
maig de 2014, en funció de les publicacions i el calendari d’activitats de difusió que
s’acordi.”
4) El pacte dotzè quedarà redactat de la següent manera:
“Dotzè. Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització dels
treballs que en són l’objecte, en el marc dels successius programes anuals d’actuació
estadística que facin referència a l’Enquesta i, s’estableix com a data límit de vigència el
31 de maig de 2014.”
Tercer.- Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins el 31 de maig de 2014.
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Quart.- Jurisdicció
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses
sorgides de la seva interpretació, modificació, resolució i efectes, seran resoltes per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen per quadruplicat aquest conveni, en el lloc i la
data que s’assenyalen.”

Segon.- Notificar la present resolució a l’Institut d’Estadística de Catalunya, a la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Consorci Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, per al seu coneixement i efectes.
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 el Govern de la
Província de Santa Fe per al desenvolupament del projecte “Cooperació en la
gestió integral de residus sòlids urbans”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
I.

ANTECEDENTS

La Diputació de Barcelona aposta per consolidar el seu compromís amb la cooperació
al desenvolupament des de l'especificitat del govern local i, en conseqüència, promou
relacions i aliances amb l'objectiu de reforçar la governabilitat democràtica i el
desenvolupament local.
Partint de l'especificitat en tant que govern local, dels principis de la cooperació
descentralitzada pública, de les prioritats estratègiques identificades a les regions
prioritàries d'actuació i de l'experiència acumulada fins al moment, la Diputació de
Barcelona concentra les seves intervencions de cooperació en:
i)

El reforç institucional i de les capacitats a través de la formació i l'assistència
tècnica als governs locals i altres entitats descentralitzades;

ii)

La promoció, a través del suport tècnic i financer, del desenvolupament local i
de les polítiques públiques innovadores que incloguin un enfocament
participatiu; i

iii)

La potenciació de models de gestió de les polítiques públiques locals que
promoguin la cohesió social, que ampliïn les capacitats dels governs
subnacionals per afrontar els reptes de la prestació dels serveis bàsic locals.

És per això que la Diputació de Barcelona promou espais de treball articulat amb
institucions homòlogues als països en desenvolupament, fet que implica compartir
visions i objectius així com intercanviar aprenentatges i experiències. També significa
dotar als processos en marxa de major coherència amb els interessos de la ciutadania
en particular, la societat civil en general, les institucions públiques i altres actors
públics i privats, tant als països amb els quals es col·labora com a l'interior de la
província de Barcelona.
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Per la seva banda, el Govern de la Província de Santa Fe compta amb una important
trajectòria en el camp de la cooperació descentralitzada. Com estratègia institucional,
participa activament en diferents xarxes de governs locals, destacant especialment en
activitats i en projectes relacionats amb la descentralització, la modernització i la
innovació institucional i la democràcia participativa.
La Diputació de Barcelona i el Govern de la Província de Santa Fe comparteixen
l’interès per promoure l’intercanvi d’experiències de l’acció pública i de la col·laboració
institucional directa per aconseguir millores en els nivells de prestació de serveis per
part de l’administració pública local.
Ambdues institucions han col·laborat en projectes clau com ara la implementació de
l’Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO) de la Comissió
Europea, la seu regional de la qual situada al Cono Sud és gestionada pel Govern de
la Província de Santa Fe. Un altre projecte estratègic de treball conjunt és l’adreçat a la
“Innovació institucional en governs intermedis: la regionalització com a instrument clau
per a promoure democràcies de proximitat”. El projecte, coordinat pel Govern de la
Província de Santa Fe, va contribuir al debat, la reflexió i l’intercanvi sobre els governs
intermedis llatinoamericans i europeus, el seu rol i les seves estratègies i metodologies
per a la promoció de polítiques locals de cohesió social.
Aquesta complicitat institucional i l’impacte de les accions conjuntes ha estat valorada
molt positivament per ambdues institucions. És per això que, considerant la gestió dels
residus urbans com a àmbit prioritari per ambdues institucions, la Diputació de
Barcelona i el Govern de la Província de Santa Fe tenen la voluntat de cooperar
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració que permetrà, de retruc,
aprofundir i consolidar les seves relacions.
Per tot l’anterior, es proposa l’aprovació, mitjançant el present acte, d’un conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern de la Província de Santa Fe
per al desenvolupament del projecte “Cooperació en la gestió integral de residus sòlids
urbans”.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern de la Província de
Santa Fe està inclosa en la previsió de l’article 4.1.c) 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
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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 la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i el Govern de la Província de Santa Fe, el text de la qual es transcriu a continuació:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE Y LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO “COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS”
ENTIDADES QUE INTERVIENEN
De una parte, 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);
Y de otra, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Argentina), con domicilio en XXXX,
XXXX, y CUIT XXXXXXXXXXX, representado por el Sr. Antonio Juan Bonfatti, Gobernador
de la Provincia, según Acta de Proclamación de fecha 30 de julio de 2011.
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN
La Diputación de Barcelona ha apostado por consolidar su compromiso con la cooperación
al desarrollo desde la especificidad del gobierno local y, por ello, promueve relaciones y
alianzas con el objetivo de reforzar la gobernabilidad democrática y el desarrollo local en los
países en desarrollo.
Partiendo de esa especificidad del gobierno local, de los principios de la cooperación
descentralizada pública, de las prioridades estratégicas identificadas en las regiones
prioritarias de actuación y, de la experiencia acumulada hasta el momento, la Diputación de
Barcelona concentra sus intervenciones de cooperación en:
i) el refuerzo institucional y de las capacidades a través de la formación y la asistencia
técnica a los gobiernos locales y otras entidades descentralizadas;
ii) la promoción, a través del apoyo técnico y financiero, del desarrollo local y de
políticas públicas innovadoras que incluyan un enfoque participativo;
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iii) la potenciación de modelos de gestión de las políticas públicas locales que
promuevan la cohesión social, que amplíen las capacidades de los gobiernos
subnacionales para afrontar los retos de la prestación de los servicios sociales locales
básicos.
Por su parte el Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuenta con una importante trayectoria
en el campo de la cooperación descentralizada. Como estrategia institucional, participa
activamente en diversas redes de gobiernos locales, destacando especialmente en
actividades y en proyectos relacionados con la descentralización, la modernización e
innovación institucional y la democracia participativa.
La Diputación de Barcelona y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe comparten el interés
por promover el intercambio de experiencias de la acción pública y de la colaboración
institucional directa para conseguir mejoras en los niveles de servicio de la administración
pública local, y en particular por lo que se refiere a la gestión de los residuos urbanos
sólidos.
En el pasado, la colaboración entre la Diputación de Barcelona y el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe se ha centrado en los siguientes proyectos:
- La implementación de la acción “lote 2: Oficina de Coordinación y Orientación del
Programa URB-AL III (OCO)” (DCIALA/ 19.09.01/08/19157/161.079/URBAL III-27). La
Oficina Regional, gestionada por el Gobierno Provincial de Santa Fe, se constituyó como la
oficina de referencia de la OCO en el Cono Sur y participaba en todas las actividades de
asistencia técnica y asesoramiento a los proyectos del Lote 1 en el marco del Programa
URB-AL III, cuya principal actividad afectara a algún territorio de la zona o fueran
coordinados por algún gobierno subnacional de dicho territorio. Para su implementación se
firmaron -entre ambas partes- un Convenio de Colaboración y tres Adendas.
- La ejecución de la acción “Innovación institucional en gobiernos intermedios: la
regionalización como un instrumento clave para promover democracias de proximidad”
(DCI-ALA/19.09.01/08/ 19157/161.293/URB-AL III-13), proyecto perteneciente al Lote 1 del
Programa URB-AL III coordinado por la Provincia de Santa Fe, en el cual la Diputación de
Barcelona era el único socio europeo y colaboró ofreciendo asesoría técnica y política en el
proceso de regionalización y refuerzo institucional; acompañamiento con actividades de
formación, desarrollo de capacidades institucionales, intercambio técnico y político.
La minuta del presente convenio ha sido aprobada 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 Convenio que se regirá por los siguientes
PACTOS
Primero.- OBJETO DEL CONVENIO
Es objeto de este convenio regular la colaboración entre la Diputación de Barcelona y el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe para el desarrollo del proyecto “Cooperación en la
gestión integral de residuos sólidos urbanos”.
El coste total del proyecto asciende a ciento doce mil novecientos (112.900) €.
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Concretamente, las actividades de esta colaboración se centrarán en:
-

Realización de actividades de intercambio de experiencias en el ámbito de la gestión de
residuos urbanos entre la provincia de Santa Fe y la Diputación de Barcelona.
Análisis de la legislación vigente y otros antecedentes en la gestión integral de residuos
en el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Elaboración de un documento de recomendaciones para la readecuación y
reglamentación del plan provincial de residuos y la legislación provincial.
Presentación de los resultados y conclusiones del documento de recomendaciones.

Segundo.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona
La Diputación de Barcelona se compromete a:
• Aportar la experiencia municipal de la provincia de Barcelona a fin de analizar los
modelos actuales de planificación estratégica de gestión de residuos sólidos y su
normativa.
• Identificar y proponer municipios de la provincia de Barcelona y buenas prácticas en el
ámbito de la gestión de residuos.
• Organizar la visita de técnicos y electos de la Provincia de Santa Fe a la provincia de
Barcelona.
• Proporcionar asistencia técnica a partir de la experiencia acumulada en el
establecimiento de alianzas público-privadas en relación a la temática de este convenio.
• Contribuir con recomendaciones al documento de resultados y conclusiones.
• Difundir los resultados del proyecto.
• Aportar ciento diez mil trescientos veinticinco (110.325) € al objeto del convenio, importe
que será desembolsado según se describe a continuación:
o Una vez firmado este convenio de colaboración, la Diputación de Barcelona realizará
el pago del 50% de la aportación (55.162,50) €, dada la falta de liquidez de la
contraparte, y
o Una vez que la comisión de seguimiento haya elaborado la primera acta de
verificación de los compromisos de las partes, antes del 30 de abril de 2014, previa
entrega por parte de las mismas de las correspondientes memorias técnicas y
económicas, relativas al primer pago y a las otras obligaciones conveniales, la
Diputación de Barcelona transferirá el segundo pago correspondiente al siguiente
25% (27.581,25) €; y
o Una vez que la comisión de seguimiento haya elaborado la segunda acta de
verificación de los compromisos de las partes, antes del 31 de julio de 2014, previa
entrega por parte de las mismas de las correspondientes memorias técnicas y
económicas, relativa a los gastos correspondientes al segundo pago comprometido y
a las otras obligaciones conveniales, la Diputación de Barcelona transferirá el tercer
pago correspondiente al 25% restante (27.581,25) €, el cual será justificado antes del
30 de noviembre de 2014.
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A fin de justificar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, la Diputación de Barcelona
presentará tres memorias técnicas a la Comisión de Seguimiento, regulada en el Pacto
Quinto a continuación, una antes del 15 de abril de 2014, otra antes del 15 de julio de 2014
y otra antes del 15 de noviembre de 2014.
2.2.- Compromisos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe se compromete a:
• Realizar las siguientes actividades:
a. Conformación de un equipo de trabajo integrado por funcionarios técnicos del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
b. Acordar con la Diputación de Barcelona una agenda de trabajo.
c. Generar un documento común en base a la experiencia para ser capitalizado en el
territorio de la Provincia de Santa Fe.
d. Seguimiento del Intercambio de Experiencias a través de sistemas virtuales de
comunicación.
e. Conformar un equipo técnico multidisciplinario a fin de realizar un estudio de
factibilidad y sostenibilidad de la aplicación del Plan Provincial de Residuos y de la
legislación existente.
f. Recopilación de Información cuantitativa y cualitativa del territorio provincial; e
identificación de los puntos críticos del Plan Provincial de Residuos.
g. Elaboración del Documento de Recomendaciones.
h. Presentación de los Resultados y conclusiones obtenidas.
i. Presentación de Conclusiones.
j. Conformación de Mesas de Trabajo con Intendentes y Presidentes Comunales a fin
de poner en conocimiento la metodología aplicada y establecer acciones futuras que
busquen la efectividad de la sostenibilidad.
• Garantizar la dedicación de los técnicos requeridos para la gestión, coordinación y
organización de las actividades vinculadas a las obligaciones asumidas.
• Realizar el seguimiento de las actividades aquí descritas y prestar soporte logístico a las
actividades que forman parte de las obligaciones de la Diputación de Barcelona.
• Aportar dos mil quinientos setenta y cinco (2.575) € al objeto del convenio.
• Respetar las siguientes directrices para la ejecución de los gastos del proyecto:
o Recursos Humanos:
Se entienden por gastos de recursos humanos subvencionables, las retribuciones al
personal al servicio del Gobierno de la Provincia de Santa Fe (incluidos las cuotas a
la Seguridad Social u organismo nacional equivalente), ya sean personal laboral o
eventual, siempre que sean proporcionales a la dedicación asignada al proyecto y
estén vinculados a éste.
Podrán aportarse como documentos justificativos de estos gastos los contratos
laborales, nóminas o recibos de salarios y otros complementos como convenios
colectivos u otros documentos que acrediten la percepción.
Podrán aportarse como documentos justificativos de estos gastos los contratos
laborales, nóminas o recibos de salarios y otros complementos como convenios
colectivos u otros documentos que acrediten la percepción.
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Será necesario aportar los documentos acreditativos del pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social u organismo equivalente en cada país, así como los acreditativos de
las otras retenciones realizadas.
o Viajes y estancias:
Sólo se admitirán los costes de viajes, transporte y alojamiento que sean necesarios y
estén directamente relacionados con la ejecución del proyecto. Los motivos que
justifican la realización de estos gastos deberán estar expresamente contemplados en
la justificación.
Los documentos justificativos de dichos gastos deberán especificar claramente el
origen/destino y fechas de los viajes, así como el nombre de las personas que viajan.
Asimismo, informarán del lugar y del número de noches de alojamiento.
Los viajes serán en clase turista y el alojamiento en hoteles de categoría similar.
Las cuantías máximas de las dietas por alojamiento y manutención, así como los
importes máximos de kilometraje en el supuesto de utilizar vehículo propio, se
ajustarán a los baremos establecidos por cada entidad, los cuales deberán ser
acreditados por el responsable de la misma.
Respecto al servicio de taxi y los catering, su uso será restrictivo y deberá hacerse
constar explícitamente la necesidad.
o Contrataciones superiores al importe correspondiente al contrato menor (18.000) €:
Si el gasto derivado de contratar suministros o prestaciones de servicios supera el
importe previsto para el contrato menor, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe tendrá que solicitar un
mínimo de tres ofertas a diferentes proveedores y contratar la más ventajosa
económicamente, excepto que por sus especiales características no exista en el
mercado un número suficiente de entidades que los provean, o que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la subvención. En caso de no contratarse la
oferta más económica, se deberá justificar la elección.
Si la contratación es internacional, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe deberá
justificar las razones por las cuales no se puede realizar dicha contratación en
Argentina. Además deberá publicar en su página web los pliegos contractuales
reguladores de la contratación y otorgar un plazo para recibir las propuestas. Éstas
deberán ser analizadas y contratarse la más ventajosa económicamente. Todo el
proceso será objeto de un informe justificativo de la contratación finalmente realizada,
emitido por el responsable del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
•

A fin de justificar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe presentará tres memorias (de carácter técnico y económico) con
inclusión de una relación de facturas y fotocopias de las mismas, a la Comisión de
Seguimiento, regulada en el Pacto Quinto a continuación, una antes del 15 de abril de
2014, otra antes del 15 de julio de 2014 y otra antes del 15 de noviembre de 2014.

Tercero.- Plazo de ejecución
Se establece como plazo de ejecución de las actividades contempladas en el presente
convenio, el comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014.
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Cuarto.- Propiedad intelectual y normas de visibilidad
Corresponden a la Diputación de Barcelona y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe los
derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación), en cualquier forma y modalidad, de las obras resultantes de las actividades
objeto del proyecto, de manera total o parcial. El ámbito temporal alcanzará todo el tiempo
que tarde la obra en pasar a dominio público y el ámbito territorial será mundial.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, al explotar las mencionadas obras, se
respetarán los derechos morales de los autores y, en particular, el reconocimiento de su
condición de autor.
Por otro lado, en toda la documentación generada por la actividad desarrollada
conjuntamente, en los actos públicos donde se presente dicha actividad y en los posibles
contactos con los medios de comunicación, se hará constar la colaboración entre la
Diputación de Barcelona y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Quinto.- Comisión de Seguimiento
Las partes integrarán una Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración
conformada por un representante de la Diputación de Barcelona y otro del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, cuyas finalidades serán:
I. Evaluar el cumplimiento y dar seguimiento a los compromisos que se asumen en este
convenio de colaboración u otros que se firmen en su aplicación.
II. Proponer para su aprobación, a los órganos competentes de cada una de las partes del
convenio, la formalización de acuerdos con otras instituciones.
III. Proporcionar soluciones a las discrepancias que se susciten en aplicación o
interpretación del convenio de colaboración.
IV. Elaborar las actas de verificación de los compromisos de las partes, sobre la base de la
documentación presentada por éstas. Cada acta evaluará el grado de cumplimiento de
los compromisos de ambas partes así como la adecuación de los gastos realizados al
objetivo del convenio y a las actividades programadas.
Esta comisión se reunirá semestralmente, así como cuando sea necesario en función de la
naturaleza de los asuntos a tratar.
Sexto.- Causas de resolución del convenio
Si cualquiera de las partes incumple las obligaciones derivadas de este convenio, las otras
estarán facultadas 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, las partes afectadas tendrán derecho a resarcirse de los daños y a una
indemnización por los perjuicios que les hayan podido ser ocasionados.
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Séptimo.- 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 Sexto anterior.
Por acuerdo de las partes signatarias.
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

Octavo.- Entrada en vigor, duración y prórroga
Este convenio de colaboración entrará en vigor en la última de las fechas de su firma por las
partes y estará vigente hasta que la Comisión de Seguimiento elabore la tercera acta de
verificación de los compromisos de las partes, que deberá presentarse antes del 30 de
noviembre de 2014.
Las actividades se desarrollarán desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de
2014. La vigencia del convenio podrá prorrogarse con el acuerdo por escrito de las partes.
Noveno.- 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, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de
Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, 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 cent deu mil tres-cents vint-i-cinc
(110.325) €, que s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10400/143A0/49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona.
El pagament d’aquest import es tramitarà tal com s’estableix a continuació:


Un primer pagament de cinquanta-cinc mil cent seixanta-dos euros amb
cinquanta cèntims (55.162,50) € es tramitarà una vegada rebut, per part de la
Diputació de Barcelona, el conveni signat per les parts;
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Un segon pagament de vint-i-set mil cinc-cents vuitanta-un euros amb
vint-i-cinc cèntims (27.581,25) €, es tramitarà una vegada la Comissió de
Seguiment hagi elaborat la primera de les actes de verificació dels
compromisos de les parts, relatius a les despeses del primer pagament i altres
obligacions convenials, prèvia entrega per part de les mateixes de les
corresponents memòries: tècnica (Diputació de Barcelona) i, tècnica i
econòmica (Govern de la Província de Santa Fe), abans del 30 d’abril de 2014;



Un tercer pagament de vint-i-set mil cinc-cents vuitanta-un euros amb vint-i-cinc
cèntims (27.581,25) €, es tramitarà una vegada la Comissió de Seguiment hagi
elaborat la segona de les actes de verificació dels compromisos de les parts,
relatius a les despeses corresponents al segon pagament i altres obligacions
convenials, prèvia entrega per part de les mateixes de les corresponents
memòries: tècnica (Diputació de Barcelona) i, tècnica i econòmica (Govern de
la Província de Santa Fe), abans del 31 de juliol de 2014. El tercer pagament
haurà de ser justificat abans del 30 de novembre de 2014.

L’avançament dels pagaments es justifica perquè el Govern de la Província de Santa
Fe no gaudeix de prou liquidesa per atendre el pagaments corresponents.
Tercer.- Notificar els acords precedents al Govern de la Província de Santa Fe.
Direcció de Serveis de Concertació Local
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
“Programa complementari de suport a l’economia productiva local”, del seu
règim de concertació, de la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la
línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i de
l’obertura de convocatòria pública per a la concessió d’ajuts corresponents a les
línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del
manteniment dels camins locals” (Fase 2) en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com
també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al
Pla de referència.
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen
i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de
concertació definits a la clàusula 7ª del Protocol general.
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Els Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del Protocol general
com aquells instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per
tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació
de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions
imprevistes o que requereixin d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació.
L’actual context de crisi econòmica està afectant considerablement el conjunt de les
administracions públiques i, particularment, de les administracions locals. Aquesta
afectació al conjunt de les administracions, però, no ha desplegat únicament un
impacte econòmic, sinó que també s’ha traduït en una insuficiència de mitjans per a
emprendre actuacions adreçades al foment de l’economia productiva local i de
l’ocupació incidint en gran mesura sobre les condicions de vida de les persones i les
famílies.
Amb la crisi financera i econòmica s’ha posat de manifest un enduriment de les
condicions d’accés al finançament per part de les petites i mitjanes empreses, el que
ha suposat la contracció de l’economia productiva i el conseqüent estancament del
desenvolupament econòmic local donant lloc a un increment considerable de la taxa
d’atur i al progressiu empobriment de moltes famílies a conseqüència, en bona part, de
la manca de desenvolupament econòmic i de l’estancament del conjunt de l’economia
productiva.
Els governs locals, atesa la seva proximitat amb els ciutadans, han esdevingut els
principals distribuïdors de benestar comunitari i, específicament, els realitzadors de les
polítiques bàsiques de desenvolupament local. En l’actualitat, però, el cost creixent de
transacció dels recursos, la dificultat a l’hora de justificar la seva liquiditat, i en general,
l’actual insuficiència de recursos de què disposen, juntament amb el nou marc
normatiu, està conduint a un escenari marcat per una notòria restricció pressupostària,
circumstància aquesta que dificultarà la gestió i la inversió per part dels mateixos, en
nous projectes que contribueixin al desenvolupament econòmic local.
La gravetat del context requereix ajustar la tasca d’assistència i cooperació local que
presta la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” a les necessitats reals dels governs locals derivades de l’actual situació de crisi
econòmica per tal de poder comptar amb uns governs locals que constitueixin una
base suficientment sòlida per impulsar, en un context com l’actual, un creixement
equilibrat i sostenible del conjunt del territori de la demarcació de la Diputació de
Barcelona. A tal efecte, s’aprova el present Programa complementari de suport a
l’economia productiva local en el marc dels àmbits de concertació de manteniment
d’equipaments i infraestructures, d’una banda, i de garantia de la prestació adequada
de serveis públics locals, de l’altra, amb la finalitat de donar cobertura a aquelles
situacions en les que es considera necessari conferir suport econòmic als governs
locals del seu àmbit territorial. Aquesta cooperació, però, es duu a terme tot coordinant
les diferents iniciatives impulsades des d’altres administracions per garantir l’adequada
prestació dels serveis de desenvolupament econòmic i social amb eficàcia, eficiència,
objectivitat i igualtat, evitant duplicitats i actuant des de la proximitat i amb ple respecte
al principi de lleialtat institucional.
La finalitat d’aquest Programa complementari no és cap altra que la de contribuir de
forma específica a pal·liar els efectes negatius que s’han derivat, o que es poden
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derivar de la manca d’actuació dels governs locals, a causa de la crisi econòmica i de
la conseqüent insuficiència de recursos econòmics, davant la davallada experimentada
en l’economia productiva local. Amb tot, i per tal d’assolir aquesta finalitat, el present
Programa complementari es centra, no només en la dinamització del territori, sinó
també en la garantia de la qualitat de vida de les persones, i respon a la voluntat de
seguir amb la tasca que històricament, en època de la Mancomunitat, ja va inspirar la
Diputació de Barcelona. Una tasca adreçada a conferir suport al món local, però també
orientada a les persones, per tal de construir, des de la base, estructures que
possibilitin un desenvolupament i creixement continu i sostenible del conjunt del
territori de la demarcació.
Particularment, el Programa complementari de suport a l’economia productiva local té
com a eix central el foment de l’ocupació, mitjançant la contribució específica al
finançament d’aquelles despeses derivades de plans locals d’ocupació, i la garantia
del desenvolupament de tots aquells sectors generadors d’economia productiva en el
respectiu territori dels ens locals beneficiaris, a mig i llarg termini. També es cerca
l’afavoriment d’inversions que contribueixin a dinamitzar a curt termini l’activitat
econòmica potenciant la competitivitat local, afavorint la captació d’inversió
complementària, pública o privada, i la generació d’ocupació. Les inversions que
s’incentiven en el marc d’aquest Programa complementari també s’articulen amb la
voluntat de procurar un desenvolupament econòmic sostenible i territorialment
equilibrat que afavoreixi aquells municipis més petits o que es trobin més allunyats del
nucli metropolità, i tot això, sense perdre de vista les necessitats de cada territori,
l’orientació dels ens locals a la satisfacció de les necessitats ciutadanes i el
reforçament de la cohesió de la societat civil.
No obstant, cal posar de manifest que es tracta també d’un Programa complementari
que parteix de la proximitat, procurant atendre les necessitats específiques del territori
i també de les persones, que compta amb un caràcter transversal i que empara la
realització d’accions en un context marcat per les dificultats econòmiques i socials a
través de l’articulació de tres línies de suport diferenciades, sense perdre de vista la
vocació última de creació d’ocupació i de foment d’un desenvolupament econòmic
local sostenible i territorialment equilibrat. Aquestes línies són les que s’exposen a
continuació:
-

Una primera línia de suport al “finançament dels plans locals d’ocupació” , s’articula
dins de l’àmbit de concertació de garantia de la prestació adequada de serveis
públics locals del Protocol general, adreçada a contribuir al sosteniment de les
despeses derivades de l’aplicació del plans locals d’ocupació, en tant que
instruments de promoció de la contractació laboral o nomenament interí de
persones aturades per a la realització d'actuacions d'interès general, social i
econòmic, tot apostant pel desenvolupament dels sectors productius a mig i llarg
termini.
Els recursos que es procuren en el marc d’aquest Programa complementari tenen
naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de les entitats que
promouen els plans d'ocupació i compten amb l’objectiu últim de procurar una feina
a les persones que compten amb dificultats per accedir-hi. Amb tot, la cooperació
de la Diputació de Barcelona en el finançament d’aquests Plans locals d’ocupació
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s’efectua de forma complementària a altres aportacions i subvencions que es
puguin atorgar per part d’altres instàncies administratives.
-

Una segona línia de suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular local” de la demarcació
territorial de la Diputació de Barcelona, en el marc de l’àmbit de concertació de
manteniment d’equipaments i d’infraestructures del Protocol general. Aquesta línia
s’articula en base als recursos adreçats a la reforma, rehabilitació i restauració
d’elements constitutius de patrimoni singular local que comptin amb algun tipus
d’interès patrimonial, cultural, històric, artístic o social local, o bé que es tracti de
béns catalogats com a culturals d’interès nacional o local, entre d’altres. Es preveu
també la possible destinació dels ajuts que s’atorguin a la reforma, rehabilitació i
restauració d’equipaments de titularitat privada quan compleixin determinats
requisits relacionats amb l’acreditació del seu ús públic.
La previsió d’aquesta línia de suport respon a la convicció que aquesta tipologia
d’actuacions despleguen un seguit d’efectes positius sobre el conjunt del territori i
també de les persones. Concretament, la realització d’actuacions de reforma,
rehabilitació i restauració de construccions contribueix, amb caràcter general, a la
contenció dels models expansius de creixement urbà, a la incorporació de
condicions de seguretat i tecnologia en béns immobles i, en general, a fer possible
la implementació de mesures d’estalvi energètic en els mateixos. Amb tot, si
aquestes actuacions es duen a terme respecte elements constitutius del patrimoni
singular local, també es fa evident la seva contribució al foment del turisme i, amb
caràcter general, al desenvolupament econòmic local. També es podrà contribuir a
millorar la solvència dels ens locals destinataris tot admetent la possibilitat de
justificar despeses corresponents a l’any 2013 quan estiguin relacionades amb
l’execució de l’actuació, o bé siguin necessàries per la presentació de la sol·licitud.

-

Una tercera línia de suport adreçada al “finançament de la millora i del
manteniment dels camins locals” dels ens locals de la demarcació territorial de la
Diputació de Barcelona que s’emmarca dins de l’àmbit de concertació de
manteniment d’equipaments i d’infraestructures del Protocol general, amb l’objectiu
de procurar garantir l’adequada connexió entre nuclis urbans, així com també,
l’accés a indrets d’interès públic, natural, turístic o paisatgístic o, fins i tot, a
equipaments i infraestructures públiques. La finalitat d’aquests ajuts rau en la
necessitat de garantir un desenvolupament econòmic sostenible i territorialment
equilibrat, així com també, en la voluntat de promoure condicions adequades de
mobilitat i de potenciar l’atractiu turístic dels governs locals, sens perjudici de
contribuir també a millorar la solvència dels ens locals destinataris tot admetent la
possibilitat de justificar despeses corresponents a l’any 2013 quan estiguin
relacionades amb l’execució de l’actuació, o bé siguin necessàries per la
presentació de la sol·licitud.

Els destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa complementari es
determinen en funció de la línia de suport que es tracti. En aquest sentit, i amb
caràcter general, ostenten la consideració de destinataris en el marc de la línia de
suport al “finançament dels plans locals d’ocupació”, els ajuntaments de la demarcació
territorial de Barcelona. En el si de la línia de suport al “finançament de la reforma,
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rehabilitació i reparació d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular
local”, ho són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades i, en darrer
terme, per als ajuts concedits a l’empara de la línia de suport al “finançament de la
millora i del manteniment dels camins locals”, ostenten aquesta condició els
ajuntaments de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona que siguin titulars
de camins públics, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals,
sempre i quan, en aquest darrer supòsit, es tracti d’actuacions per les que presentin
sol·licitud en nom d’un o més ajuntaments del seu àmbit territorial i disposin d’un acord
de delegació expressa per part dels mateixos. No es preveu com a destinatària dels
ajuts la ciutat de Barcelona, atès el règim específic que li és aplicable en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” d’acord amb el conveni de col·laboració
subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la
Junta de Govern d’aquesta Corporació en sessió de data 25 d’abril de 2013, i en la
mesura que,el referit conveni es configura com l’instrument regulador del conjunt de
les actuacions desenvolupades en el marc de l’espai de concertació establert entre
ambdues institucions en desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
Vistos els articles 31 i 36 en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix cos legal, que estableixen la
competència de les diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis.
Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
estableixen com a competència pròpia dels municipis la realització d’activitats
complementàries en l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació
supletòria les disposicions de la Llei 38/2003, així com de la Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple
de 30 d’octubre de 2008, (BOPB núm. 13, de 15-01-09).
Per tot el que ha estat exposat, procedeix aprovar el Programa complementari suport a
l’economia productiva local en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
així com també, el seu règim de concertació, la resolució de concessió dels ajuts
atorgats en el marc de la primera fase d’execució i la convocatòria per la concessió
d’ajuts en el marc de la segona fase.
Vist l’apartat 12.2.a) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 2013 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 2013, pel qual es
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preveu que correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de Govern aprovar
la creació de programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el “Programa Complementari de suport a l’economia productiva
local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Segon.- Aprovar el règim de concertació aplicable al “Programa complementari de
suport a l’economia productiva local” i disposar que aquest règim esdevé la normativa
aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es derivin del present
Programa complementari.
“Règim de concertació aplicable al Programa complementari de suport a l’economia
productiva local
ÍNDEX
CAPÍTOL I.- Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Línies de suport i tipologia d’actuacions concertables
Article 3. Despesa concertable
Article 4. Tipologia de suport
Article 5. Compatibilitat dels ajuts
Article 6. Quantia màxima dels ajuts
Article 7. Destinataris
Article 8. Obligacions dels ens destinataris
Article 9. Obligacions en matèria de protecció de dades
Article 10. Entitats executores
Article 11. Fases d’execució del Programa complementari i procediments de
concessió dels ajuts
CAPÍTOL II.- Fase 1 d’execució del Programa complementari de suport a l’economia
productiva local
Article 12. Criteris per la determinació de la quantia dels ajuts en el marc de la Fase 1
Article 13. Acceptació dels ajuts
Article 14. Pagament
Article 15. Terminis i tràmits d’execució i justificació
Article 16. Condicions de justificació de despeses
Article 17. Centre gestor responsable
CAPÍTOL III.- Fase 2 d’execució del Programa complementari de suport a l’economia
productiva local
Secció I.- Sol·licitud i instrucció
Article 18. Període de sol·licitud
Article 19. Procediment i tramitació de les sol·licituds
Article 20. Registre i expedient electrònic
Article 21. Consulta i seguiment de sol·licituds
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Article 22. Esmena a instància de l’ens
Article 23. Instrucció del procediment per la concessió d’ajuts
Article 24. Valoració de les sol·licituds presentades
Secció II.- Resolució i pagament
Article 25. Resolució, formalització i notificació dels ajuts
Article 26. Acceptació dels ajuts concedits
Article 27. Pagament dels ajuts concedits
Article 28. Terminis d’execució i justificació dels ajuts
Article 29. Certificat d’inici de treballs
Article 30. Condicions de justificació de despeses
Secció III.- Clàusules i criteris de valoració per a la generació d’ocupació en el marc
del Programa complementari de suport a l’economia productiva local
Article 31. Clàusules i criteris de valoració per a la generació d’ocupació
CAPÍTOL IV.- Modificació de la resolució de concessió, supòsits de revocació i
reintegrament i tancament i liquidació de la convocatòria
Article 32. Modificacions en la resolució de concessió de recursos
Article 33. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la Diputació
Article 34. Tancament i liquidació de la convocatòria
Article 35. Aplicació de romanents
CAPÍTOL V.- Règim jurídic aplicable i publicitat de la resolució de concessió d’ajuts
en el marc del Programa complementari
Article 36. Règim jurídic
Article 37. Publicitat
CAPÍTOL I.- Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. El Programa complementari de suport a l’economia productiva local té per objecte
central el foment de l’ocupació, mitjançant la contribució específica al finançament
d’aquelles despeses derivades de plans locals d’ocupació, tot apostant pel
desenvolupament dels sectors productius del territori dels ens locals beneficiaris a mitjà i
llarg termini; l’afavoriment d’inversions que contribueixin a dinamitzar a curt termini
l’activitat econòmica, tot potenciant la competitivitat local i afavorint la captació d’inversió
complementària pública o privada; i la generació d’ocupació, amb la voluntat de procurar
un desenvolupament econòmic sostenible i territorialment equilibrat.
2. Amb el present règim de concertació es defineixen les condicions específiques de
concertació i gestió dels ajuts que es deriven del Programa complementari de suport a
l’economia productiva local.
3. Els ajuts que s’atorguin en el marc d’aquest Programa complementari s’emmarcaran en
algun dels àmbits de concertació definits a la clàusula 7 del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (en endavant, el Protocol general) i hauran d’anar
obligatòriament destinats a la realització d’actuacions compreses en alguna de les línies
de suport descrites a l’article 2, “Línies de suport i tipologia d’actuacions concertables”,
amb les especificitats que s’ estableixen en aquest règim de concertació.
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Article 2. Línies de suport i tipologia d’actuacions concertables
1. S’estableix, en primer terme, la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”,
dins de l’àmbit de concertació de garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals del Protocol general. Aquesta línia de suport va adreçada a garantir una dotació
econòmica suficient als municipis en el desplegament de plans d’ocupació locals de la
demarcació de Barcelona, que comportin la contractació o nomenament de nous
treballadors i treballadores que prèviament es trobaven en situació legal de desocupació i
que, preferentment, estiguessin inscrits a un Servei Local d’Ocupació d’aquesta
demarcació, amb plena observança a les determinacions previstes a la Llei 17/2012, de
27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2013, al seu article 23.2, a la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a
la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a la resta de
normativa aplicable.
2. S’estableix, en segon terme, la línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i
reparació d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular local”, dins de
l’àmbit de concertació de manteniment d’equipaments i d’infraestructures del Protocol
general, en el marc de la qual, procurant garantir el foment de l’ocupació, es podran
finançar les inversions consistents en la realització obres parcials o integrals de reforma,
rehabilitació i/o restauració d’equipaments, béns o elements d’interès històric,
patrimonial, cultural, social, arquitectònic i paisatgístic o turístic local, ja siguin de
titularitat municipal o de titularitat privada on s’acrediti el seu ús públic, i que ajudin a
millorar els següents elements i condicions:
a) L’estabilitat estructural i/o l’estanqueïtat, per tal d’assegurar la pervivència de
l’element.
b) La seguretat de les persones.
c) L’adequació a les normatives derivades de la consideració d’espai de pública
concurrència (accessibilitat, espectacles, incendis, etc.).
d) La funcionalitat de l’element.
e) L’estètica i ornat públic de l’element.
f) Altres elements i condicions que siguin rellevants d’acord la naturalesa del bé on es
realitza la intervenció (bé cultural d’interès nacional, bé cultural d’interès local, etc).
3. S’estableix, en darrer terme, una tercera línia de suport adreçada al “finançament de la
millora i del manteniment dels camins locals”, dins de l’àmbit de concertació de
manteniment d’equipaments i d’infraestructures del Protocol general, amb la finalitat
d’afavorir la realització d’inversions referides a l’execució d’obres de manteniment i
millora dels camins de titularitat pública del territori dels municipis i comarques de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona i, en particular, de les actuacions de
manteniment i condicionament de camins que disposin d’un ús públic acreditat mitjançant
l’oportuna certificació emesa per part del secretari de l’ens destinatari.
4. Pel que fa a les línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local” i a la línia de suport “finançament de
la millora i del manteniment dels camins locals”, s’entendrà per:
a) Obres de reforma: aquelles destinades a l’ampliació, millora, modernització,
adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent. També rebran aquesta
consideració les obres necessàries per esmenar un dany produït al bé moble o
immoble per causes fortuïtes o accidentals.
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b) Obres de rehabilitació: les que tinguin per finalitat la reparació d’una construcció, bé o
element, conservant-ne alguna part, per dotar-lo d’una nova funcionalitat i adequar-lo
a la normativa.
c) Obres de restauració: aquelles que tinguin per objecte la reparació d’una construcció,
bé o monument, en tant que element singular i diferenciat de la resta, conservant-ne
els seus valors històric, artístics i significatius, tot respectant-ne la seva autenticitat i
no creant falsos històrics i/o arquitectònics.
d) Obres de manteniment i condicionament: les que tinguin per objecte actuacions
adreçades a procurar el compliment dels elements que siguin exigibles per tal que el
bé sigui apte per la finalitat a què serveix.
Article 3. Despesa concertable
1. Pel que fa a la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”, són
concertables i, com a tals, reben la condició de despeses elegibles les següents:
a) Despeses directes de personal: Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del
pressupost de despeses dels ens locals destinataris i/o executors en termes de
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, de pressupostos de les entitats locals (en
endavant, Ordre EHA/3565/2008) relatives a la contractació de personal de nova
incorporació, en la modalitat de personal laboral o interí que es trobi, amb caràcter
previ, en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del Reial
Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social i que, preferentment, estigui inscrit a un Servei Local
d’Ocupació de la demarcació de Barcelona.
Com a mínim s’haurà de procedir a la contractació o nomenament d’una persona i el
període temporal pel qual es procedeixi a la nova contractació o al nou nomenament
serà, per cada contracte o nomenament, d’un mínim de 3 mesos.
En els nous contractes o nomenaments que es formalitzin s’hi haurà de fer constar
referència expressa a l’ajut percebut per part de la Diputació de Barcelona en el marc
del present Programa complementari de suport a l’economia productiva local, aprovat
a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de
Barcelona. A tal efecte es pot emprar el model de clàusula recollit a l’Annex III del
Dictamen pel qual s’aprova el present Programa complementari, “Recomanacions
sobre l’aplicació de clàusules i criteris de valoració per a la generació d’ocupació en el
marc del Programa complementari de suport a l’economia productiva local”.
b) Altres despeses directes: Despeses corrents que es corresponguin amb el capítol 2
del pressupost de despeses dels ens locals destinataris i/o executors en termes de
l’Ordre EHA/3565/2008 i, en especial, les despeses relatives a la realització de cursos
de formació i capacitació quan es desenvolupin en el marc de plans d’ocupació i
siguin necessàries per al reclutament del personal a contractar o per al
desenvolupament adequat de les tasques assignades, una vegada efectuada la
contractació. També rebran la consideració de despeses concertables aquelles que
es corresponguin amb despeses pròpies de capítol 4 del pressupost de despeses
dels ens locals, i sempre en el supòsit que l’execució de les actuacions correspongui
a un ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un ens amb qui s’hagi
formalitzat prèviament un acord de delegació en els termes de l’article 10 d’aquest
règim de concertació.
c) Despeses indirectes: També seran elegibles les despeses indirectes derivades dels
costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts concedits en el marc del present
Programa complementari fins a un 5% de les despeses directes.
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2. Pel que fa a la línia de suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local”, reben la condició de despeses
elegibles, als efectes del present Programa complementari, les següents despeses
vinculades al capítol 6 del pressupost de despeses dels ens locals destinataris i/o
executors en termes de l’Ordre EHA/3565/2008, relacionades amb:
a) Les despeses derivades d’obres de reforma, rehabilitació i restauració.
b) Les adquisicions de béns inventariables.
c) Les adquisicions de drets reals sobre els equipaments objecte dels presents ajuts,
com ara l’usdefruit, cessions temporals o definitives, o bé, totals o parcials sobre usos
d’aquests equipaments, permutes, etc.
d) Les assistències tècniques destinades a la redacció dels documents suficients per a
contractar les actuacions subvencionables.
e) Les despeses relatives als honoraris de professionals en la redacció de projectes i
direcció d’obres, tots ells associats directament amb les actuacions subvencionables.
3. Pel que fa a la línia de suport al “finançament de la millora i del manteniment dels camins
locals”, reben la condició de despeses elegibles, als efectes del present Programa
complementari, les següents despeses vinculades al capítol 6 de despeses del
pressupost de despeses dels ens locals destinataris i/o executors en termes de l’Ordre
EHA/3565/2008, relacionades amb:
a) Les despeses derivades d’obres de manteniment i condicionament dels camins locals
d’ús públic.
b) Les assistències tècniques destinades a la redacció dels documents suficients per a
contractar les actuacions subvencionables.
c) Les despeses relatives als honoraris de professionals en la redacció de projectes i
direcció d’obres, tots ells associats directament amb les actuacions subvencionables.
4. Pel que fa a la línia de suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local” i a la línia de suport al “finançament
de la millora i del manteniment dels camins locals” podran ser concertables les despeses
de personal (corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses dels ens locals
destinataris) en el supòsit en què s’executin obres per pròpia administració en el marc de
plans d’ocupació associats a les actuacions subvencionables en ambdues línies, i
sempre i quan s’acrediti el nombre de persones que, estant prèviament en situació legal
de desocupació en els termes de l’article 208 del Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, hagin
estat contractades.
5. De forma excepcional, en el marc de la línia de suport “finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local”, l’ens local
destinatari podrà aplicar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona al finançament
d’obres executades per entitats privades que siguin titulars d’equipaments d’ús públic en
els termes de l’article 10. En aquest supòsit serà un requisit addicional imprescindible
que l’ens local disposi del corresponent acord de col·laboració amb l’entitat o associació
cultural titular de l’equipament, en termes de cessió d’ús i/o de programació, que
garanteixi l’ús públic de l’equipament. L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà en el
moment de formalitzar la sol·licitud a través del model homologat.
Article 4. Tipologia de suport
1. Els ajuts que s’atorguin en el marc del present Programa complementari, adreçats a
donar cobertura a les despeses assenyalades a l’article 3 d’aquest règim de concertació,
en funció de l’actuació que desenvolupin les entitats locals destinatàries, poden consistir
en els recursos econòmics següents:
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a) Pel que fa a la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”:
i. Transferències corrents de la Diputació als ens locals destinataris per tal de fer
front a les despeses derivades de la contractació de personal de nova
incorporació, en el marc del desenvolupament de plans d’ocupació aprovats pels
ens locals destinataris.
ii. Transferències corrents de la Diputació als ens locals destinataris per tal de fer
front a les despeses de la contractació de cursos o formació del personal, en el
marc del desenvolupament de plans d’ocupació aprovats pels ens locals
destinataris, i altres despeses corrents relacionades amb l’execució dels plans
d’ocupació, incloses les despeses indirectes derivades dels costos de personal
vinculat a la realització de l’actuació objecte del suport.
b) Pel que fa a la línia de suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local” i a la línia de suport al
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals”:
i. Transferències de capital de la Diputació als ens locals destinataris per tal de
poder executar les actuacions.
ii. Transferències corrents de la Diputació als ens locals destinataris per tal de fer
front a les despeses derivades de la contractació de personal de nova
incorporació, en el marc del desenvolupament de plans d’ocupació aprovats pels
ens locals destinataris per a l’execució d’obres per la modalitat d’execució per
pròpia administració.
2. Les referències a l’execució de despesa per part de les entitats destinatàries s’entenen
efectuades també respecte les entitats executores d’acord amb l’establert a l’article 10
del present règim de concertació.
Article 5. Compatibilitat dels ajuts
1. Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles amb
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o
privats.
2. Els ajuts atorgats en el marc de les línies de suport “finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament
de la millora i el manteniment dels camins locals” seran compatibles amb els ajuts
concedits en la línia de “finançament als plans d’ocupació locals” sempre i quan les
actuacions de reforma, rehabilitació, reparació i millora de patrimoni singular i de camins
locals es duguin a terme per pròpia administració i es realitzin contractacions de
persones que, amb caràcter previ, estaven en situació legal de desocupació.
3. La compatibilitat dels ajuts en els termes assenyalats no podrà comportar, en cap cas, el
sobrefinançament de l’actuació.
6. Quantia màxima dels ajuts
1. El pressupost màxim que es destinarà a aquest Programa complementari serà de
quaranta milions (40.000.000) € del pressupost de despeses de la Corporació, dels quals
deu milions (10.000.000) € aniran amb càrrec a l’anualitat 2013, i trenta milions
(30.000.000) € a l’anualitat 2014.
2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es distribuirà, per raó de les diferents línies de
suport regulades en aquest Programa complementari, en els termes següents:
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a) Per la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”, el pressupost màxim
destinat a la concessió d’aquesta tipologia d’ajuts serà de vint milions (20.000.00) €,
amb càrrec del pressupost de despeses de la Gerència de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, dels quals deu
milions (10.000.000) € aniran a càrrec de l’anualitat 2013 i deu milions (10.000.000) €
a càrrec de l’anualitat 2014.
b) Per a la línia de suport ”finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local”, el pressupost màxim destinat serà de deu
milions (10.000.000) €, a càrrec del pressupost de despeses de l’anualitat 2014,
corresponent a la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i
Patrimoni Arquitectònic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
c) Per a la línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins
locals”, el pressupost màxim destinat serà de deu milions (10.000.000) € del
pressupost de despeses de l’anualitat 2014 de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
3. Les dotacions assignades a cada línia de suport són els límits màxims de despesa. No
obstant això, i sempre respectant l’import màxim previst per a cada línia de suport, serà
possible redistribuir els recursos en els termes previstos a l’article 32.4 d’aquest règim de
concertació.
Article 7. Destinataris
1. Per a la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” tenen la consideració
de destinataris els ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona.
2. Per a la línia de suport a la ”finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local” tenen la consideració de destinataris
els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades que siguin titulars o que
disposin, al seu territori municipal, d’equipaments, infraestructures o d’altres elements
descrits a l’article 2 del present règim de concertació.
3. Per a la modalitat de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins
locals” poden ser destinataris dels ajuts els ajuntaments, les entitats municipals
descentralitzades i els consells comarcals sempre i quan, en aquest darrer supòsit, es
tracti d’actuacions per les que presentin sol·licitud en nom d’un o més ajuntaments del
seu àmbit territorial i disposin d’un acord de delegació expressa per part dels mateixos.
4. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del present
Programa complementari per raó de la seva subjecció al règim específic que li és
aplicable en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” d’acord amb el
conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, en desenvolupament del Protocol general, aprovat per la Junta de Govern de
la Diputació en sessió de data 25 d’abril de 2013.
Article 8. Obligacions dels ens destinataris
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també, a
presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les
següents obligacions:
a) El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació,
verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut
concedit.
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b) L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació de
Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com dels
ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests
documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys.
c) Quan hi hagi difusió pública l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la
marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de l’esmentada
marca cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
d) Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat prèviament.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.
Article 9. Obligacions en matèria de protecció de dades
1. Els beneficiaris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa en els
termes previstos en el present règim de concertació tot fent cessió de les mateixes a la
Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit.
2. Els beneficiaris tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la
informació de la justificació de la despesa.
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de
les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de seguiment i control de
l’ajut.
4. Les dades personals facilitades pels ens locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona
no seran incloses en cap fitxer ni seran objecte de tractament, constituint únicament el
suport documental de les justificacions de despeses derivades dels ajuts concedits.
Article 10. Entitats executores
1. L’execució de les actuacions es durà a terme pel propi ens destinatari qui podrà, al seu
torn, encarregar-ne l’execució a altres ens instrumentals o dependents que integrin el seu
sector públic, o bé, formalitzar l’oportuna delegació en favor d’altres ens locals que
ostentin la condició de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”. En aquests supòsits, caldrà fer constar, en el moment de presentar el formulari de
sol·licitud, si se’n té constància, o en presentar la corresponent justificació de despeses,
que els ens en favor dels quals s’ha efectuat l’encàrrec d’execució són ens instrumentals
de l’ens destinatari o integrants del seu sector públic. En cas d’haver-se formalitzat una
delegació caldrà deixar constància l’existència d’un acord de delegació expressa en favor
d’altres ens que ostentin la consideració de destinataris en el marc del Pla amb indicació
de l’òrgan i de la data de la seva aprovació.
2. Les agències de desenvolupament econòmic local tindran la consideració d’entitats
executores en el marc dels ajuts atorgats a la línia de suport “finançament dels plans
locals d’ocupació”, en el marc de la corresponent delegació per part dels ens destinataris.
3. Excepcionalment, en el marc de la línia de suport “finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” podran
esdevenir executores aquelles entitats o associacions locals de caràcter privat i sense
ànim de lucre que compleixin les condicions següents:
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a) Que siguin titulars d’equipaments o béns mobles o immobles destinats a la realització
d’una activitat pública en els termes de l’art. 2, apartats 2 i 4, d’aquest règim de
concertació.
b) Que s’aporti un conveni vigent entre l’ens destinatari dels ajuts concedits en el marc
del present Programa complementari i l’entitat privada o, en el seu defecte, qualsevol
altre instrument admès per la legislació vigent amb el qual es deixi constància de la
fórmula jurídica emprada, de caràcter real o obligacional, per dur a terme l’execució
de l’activitat objecte de suport per la Diputació de Barcelona.
c) En qualsevol cas, i amb caràcter mínim, aquest instrument que empararà la percepció
dels ajuts per al finançament de l'actuació haurà de fer menció expressa a:
i.
L’objecte de l’entitat privada.
ii. Acreditar, mitjançant el títol que correspongui, que la finalitat de la formalització
i/o adopció d'aquest instrument respon a la voluntat última de garantir la
prestació d’un servei públic local i, en particular, la programació d’activitats
culturals, entre d’altres.
iii. Que s’acrediti l’ús públic de l’equipament, bé moble o immoble que es tracti
aportant un certificat emès pel Secretari de la corporació conforme el qual es
deixi constància de la destinació pública del bé, equipament, bé moble o
immoble.
iv. Determinar com es durà a terme l’execució dels ajuts concedits indicant
expressament si es procedirà a la contractació de l'execució.
v. Detallar els compromisos assumits per cadascuna de les parts.
vi. Fixar el cost estimat de l’execució de l’actuació, o si s'escau, el cost de la
mateixa, en cas que ja es tingui constància del seu import.
vii. Assenyalar el deure de garantir l’ús públic de l’equipament durant un termini o
període que permeti garantir l’amortització de les obres realitzades. A tal efecte
s’haurà d’acreditar documentalment, mitjançant escriptura pública o, si s’escau,
per mitjà d’un certificat emès pel Registre de la Propietat, la destinació del bé a
un ús públic.
viii. Qualsevol altre pacte referit al manteniment de l’equipament o que resulti
de necessària previsió de conformitat amb l’actuació realitzada i/o amb la
normativa aplicable.
4. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en els
termes previstos en aquest article, la justificació de les despeses i/o la recepció de
treballs i béns correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut en els termes
previstos en aquest règim de concertació.
5. En cas que l’ens destinatari executi una actuació respecte un bé, equipament o element
que sigui de titularitat privada haurà d’acreditar que els ajuts atorgats en el marc del
present Programa complementari es destinen a una actuació que respon a una finalitat
pública.
Article 11. Fases d’execució del Programa complementari i procediments de
concessió dels ajuts
El present Programa complementari s’executarà en dues fases en el marc de les quals el
procediment de concessió del ajuts s’articularà per mitjà de dos procediments diferenciats:
a) Una primera fase (en endavant, Fase 1) en la que es concediran ajuts per concessió
directa, modalitat de fons de prestació, en base a uns criteris objectius fixats a l’article 12
d’aquest règim de concertació. Aquests ajuts aniran adreçats al finançament de
despeses relacionades amb la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”.
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b) Una segona fase (en endavant, Fase 2) en la que els ajuts es concediran per
procediment de concurrència competitiva. Els ajuts concedits en aquesta segona fase es
correspondran amb aquells referits al finançament de les línies de suport “finançament de
la millora i el manteniment dels camins locals” i “finançament de la reforma, rehabilitació i
reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local”.
CAPÍTOL II.- Fase 1 d’execució del Programa complementari de suport a l’economia
productiva local
Article 12. Criteris per la determinació de la quantia dels ajuts en el marc de la Fase 1
1. L’atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió directa atesa la
seva consideració com a fons de prestació, de conformitat amb la clàusula 12.3.b) del
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. Per a la concreció de l’aportació que correspon percebre a cada ens destinatari s’han
emprat un seguit d’indicadors que, referits a la present línia de suport, permeten obtenir,
per a cada ens destinatari, una aportació econòmica corresponent als objectius del
present Programa complementari, en especial als objectius específics d’aquesta línia de
suport, essent respectuosa amb el principi d’autonomia local en la gestió i determinació
del destí dels ajuts concedits. Els indicadors emprats per a la determinació dels imports
de referència són els que es detallen a continuació:
- Població (font: INE, 2012).
- Taxa d’atur (font: Hermes, 2013).
- Renda bruta familiar disponible (font: Hermes, 2011)
3. A partir d’aquests indicadors, el càlcul de la ràtio corresponent a la present línia de suport
s’ha realitzat de la forma següent, tant per a l’anualitat 2013, com per a l’anualitat 2014:
- En primer lloc, s'assigna un import mínim garantit de 6.274,92 € a cada ens
destinatari del present Programa complementari. Aquesta aportació econòmica
equival a tres cops el cost salarial per treballador a Catalunya, segons dades de
l’enquesta trimestral de costos laborals de l’Institut Nacional d’Estadística
desglossada per comunitats autònomes i corresponents al segon trimestre del 2013.
- A l'assignació bàsica igual per a tots els ajuntaments, se li suma el que correspon a la
variable població corregida per l’invers de la renda disponible per habitant, d’una
banda, i a l’índex de desocupació, de l’altra. Així doncs, s’estima un coeficient per
càpita de l’invers de la renda bruta familiar disponible i amb aquest nombre es
corregeix la població de cada municipi (sempre a l’alça, ja que la ràtio de renda es
troba entre 0 i 1).
- De la dotació pressupostària restant se’n fa una distribució proporcional segons
l’índex de desocupació.
4. Els imports sobrants que resultin d’ajuts no acceptats o que es derivin de renúncies
expresses i/o de reduccions es podran redistribuir entre tots els destinataris en proporció
a la quantitat atorgada de conformitat amb el previst als articles 6.3 i 32.4 d’aquest règim
de concertació.
Article 13. Acceptació dels ajuts
1. Per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc de la línia “finançament dels
plans locals d’ocupació” (Fase 1) del present Programa complementari és necessari que
els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut, com a màxim, fins el
31 de març del 2014 a través de la realització del tràmit “P300” d’acceptació d’ajut,
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disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en el si del “Portal de tràmits els ens
locals i altres administracions”, a l'espai corresponent de la ”Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
2. L’acte d’acceptació implicarà la conformitat amb tots els termes d’aquest règim de
concertació i les condicions de la seva execució.
Article 14. Pagament
1. El pagament dels ajuts concedits en el marc de la Fase 1 d’execució d’aquest Programa
complementari, emmarcats en la línia de suport “finançament dels Plans locals
d’ocupació”, es farà efectiu en els termes que s’exposen a continuació:
a. Un pagament anticipat del 100% de l’import concedit, corresponent a l’anualitat 2013
del pressupost de despesa de la Diputació de Barcelona.
b. La resta de pagaments, corresponents a l’anualitat 2014 del Pressupost de despesa
de la Diputació de Barcelona, es realitzaran prèvia justificació de les despeses
corresponents.
2. L'avançament del pagament es justifica per la necessitat de dotar als ens locals de
recursos suficients per tal que puguin desplegar de forma adequada els corresponents
plans d’ocupació locals, tot possibilitant, al seu torn, que persones que es troben en
situació d’atur puguin comptar amb una feina.
3. El pagament anticipat es farà efectiu un cop la Diputació de Barcelona hagi rebut el
document normalitzat d’acceptació de l’ajut per part de l’ens destinatari.
Article 15. Terminis i tràmits d’execució i justificació
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut es durà a terme en el si del període
d’execució comprès entre l’1 de gener del 2013 i el 31 de desembre del 2015, podent
justificar la despesa executada, com a màxim, fins el 31 de març de 2016, mitjançant la
realització del tràmit ”P400”, de justificació de despeses, disponible a la Seu Electrònica
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai
de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb el qual s’acreditarà la destinació
conferida als ajuts percebuts i la seva aplicació a cobrir les despeses concertables en els
termes previstos a l’article 3.1 d’aquest règim de concertació.
2. S’estableixen dos terminis de justificació de despeses:
a) Termini de justificació parcial: L’ens destinatari haurà de justificar, com a mínim,
l’execució l’import avançat no més tard del 31 de març del 2015. Sens perjudici
d’aquesta obligació de justificació mínima, també es podran justificar totes aquelles
despeses corresponents a les actuacions desenvolupades durant aquest termini.
b) Termini de justificació final: L’ens destinatari haurà de justificar despeses
corresponents a les actuacions desenvolupades en el marc del període d’execució no
més tard del 31 de març del 2016.
Article 16. Condicions de justificació de despeses
1. Els imports no liquidats s’incorporaran com a romanent en el pressupost del 2015 i
podran ser justificats per l’ens destinatari fins el 31 de març del 2016.
2. Les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de l’ajut, o bé, a una part del
mateix. En cas de justificacions parcials es podran presentar fins a cobrir la totalitat de
l’import atorgat a l’ens destinatari i, com a màxim, fins el 31 de març del 2016, en els
termes previstos a l’article anterior.
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3. La justificació de despesa es durà a terme mitjançant la realització del tràmit “P400”, de
justificació de despeses. En el formulari corresponent s’hi especificarà la modalitat
d’execució de l’actuació, tot fent constar si la mateixa la duu a terme el propi ens
destinatari, un ens instrumental o dependent del destinatari, o bé, un altre ens en favor
del qual s’hagi formalitzat el corresponent acord de delegació. També s’hi haurà d’indicar
l’estructura de finançament prevista per a l’actuació assenyalant la procedència dels fons
amb què es finançarà aquesta despesa i es farà constar el volum d’ocupació que s’ha
generat amb l’execució de l’actuació que és objecte de suport.
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord amb 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 previst a l'apartat primer de
l’article 15.
5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de
l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d’una
justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació, si
s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui esmenar la
justificació mitjançant escrit en el que determinarà els motius de la no conformitat.
6. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent obligació de
reintegrament d’aquesta part, en casos de pagament avançat.
7. En cas que els ens locals destinataris dels ajuts hagin efectuat amb caràcter previ una
delegació en favor de consells comarcals, consorcis i mancomunitats, o d’altres ens que
ostentin la condició de destinataris en els termes del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, caldrà que informin, en el mateix document de justificació de despesa, l’existència
de l’acord de delegació prèvia corresponent.
8. Els ens instrumentals o dependents de l’ens destinatari en favor dels quals hagi
encarregat l’execució de les actuacions objecte de finançament en el marc d’aquest
Programa complementari poden executar i aprovar les despeses corresponents als ajuts
atorgats sempre i quan s’acreditin, en el moment de justificar les despeses, que
s’integren en el sector públic de l’ens destinatari dels ajuts i, en particular, la concurrència
d’alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació
majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que depèn, o bé,
b) Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens
destinatari del que depèn, o bé,
c) Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament membres de
l’ens destinatari del que depèn.
Article 17. Centre gestor responsable
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de l’aplicació dels criteris
objectius per a determinar la quantia, gestionar i fer el seguiment dels ajuts corresponents a
la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” és la Gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona.
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CAPÍTOL III.- Fase 2 d’execució del Programa complementari de suport a l’economia
productiva local
Secció I.- Sol·licitud i instrucció
Article 18. Període de sol·licitud
1. El termini de presentació de sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts corresponents a la
Fase 2 d’execució d’aquest Programa complementari, compresos en les línies de suport
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local” i “finançament de la millora i el manteniment dels camins locals” s’inicia el
3 de febrer del 2014 i finalitza el 27 de març de 2014. Sens perjudici d’aquest termini de
sol·licitud, s’habilitarà un període previ de consultes, des de la data d’aprovació del
present Programa complementari i fins l’obertura del període de sol·licituds, als efectes
d’atendre les qüestions que, en relació amb el present Programa complementari, puguin
plantejar els ens locals destinataris. Les dades de contacte als efectes de realitzar les
consultes que siguin pertinents es faran constar a la Seu Electrònica de la Diputació, en
el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai corresponent
de la ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. Els ens locals sol·licitants podran aportar tota la documentació addicional que considerin
d’interès per a la valoració de la sol·licitud.
3. Cada ens local destinatari podrà presentar una única sol·licitud per cada línia de suport.
4. En cas que la sol·licitud d’ajut tingui per objecte l’execució, per pròpia administració,
d’actuacions compreses en les línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i
reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i
el manteniment dels camins locals” que impliquin la contractació de personal nou i que
comptin amb recursos atorgats en el marc de la línia de suport al “finançament de plans
locals d’ocupació”, es farà constar aquesta circumstància, juntament amb la inexistència
de sobrefinançament, en el moment de presentar la sol·licitud.
Article 19. Procediment i tramitació de les sol·licituds
1. La tramitació electrònica es realitzarà a través de la Plataforma de tramitació del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona (en endavant, la
Plataforma) mitjançant el tràmit “P100” de sol·licitud d’ajut, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres
administracions”, a l'espai corresponent de la ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. Per gaudir de la condició d’usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d’accés i
identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
3. La Plataforma permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar
l’estat de la seva tramitació.
4. Quan els usuaris/àries de la Plataforma es corresponguin amb persones que ocupen els
càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària, en el cas dels Ajuntaments de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona, i de president/a i/o de secretari/ària, si es tracta
d’altres d’ens destinataris previstos a la clàusula 5.2 del Protocol general del Pla, tindran,
a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
5. Altres usuaris/àries de la Plataforma poden disposar de les funcions de signatura i
presentació de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la
secretaria de l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
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6. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS, de
conformitat
amb
el
previst
a
la
Seu
Electrònica
de
la
Diputació
(https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp).
7. L’ús de la Plataforma comporta l’acceptació d’aquest règim de concertació, la tecnologia
emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin.
Article 20. Registre i expedient electrònic
1. Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través de la Plataforma es generarà un rebut
de registre acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre
d’entrada, així com també, la resta de dades previstes en la normativa reguladora del
Registre electrònic de la Diputació.
2. La sol·licitud registrada estarà disponible a través de la Plataforma.
3. Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats
podran utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu
Electrònica
corporativa,
disponibles
a
l’adreça
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp.
Article 21. Consulta i seguiment de sol·licituds
1. El règim dels diferents estats en què es pot trobar una sol·licitud que es presenti per via
de la Plataforma serà el que estigui vigent en cada moment per la presentació de
sol·licituds i, amb caràcter general, per la realització de tràmits diversos a través de la
Plataforma. En qualsevol cas, en data d’aprovació del present Programa complementari,
i sens perjudici de la seva actualització, el règim dels estats de les sol·licituds que es
formulin per via de la Plataforma és el que s’exposa en aquest article i en els
concordants del present règim de concertació.
2. Mitjançant la Plataforma es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds
presentades a la Diputació.
3. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a) “Lliurada”: Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència
d’incidències esmenables.
b) “Pendent d’esmena”: Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència
d’incidències esmenables.
c) “En curs”: Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables.
d) “Finalitzada”: Des del moment en que ha transcorregut el termini màxim de resolució.
Article 22. Esmena a instància de l’ens
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris podran esmenar les sol·licituds que es
trobin en estat de “lliurada”.
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la tramitació d’una
nova sol·licitud, que substituirà l’anterior.
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Article 23. Instrucció del procediment per la concessió d’ajuts
1. Presentada la sol·licitud corresponent a les línies de suport al “finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament
de la millora i el manteniment dels camins locals”, es procedirà amb la fase d’instrucció.
2. Per a la línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local”, la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, és el centre gestor responsable de la
instrucció, valoració i seguiment de les sol·licituds rebudes.
3. Per a la línia de suport “finançament de la millora i el manteniment dels camins locals”, la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat és el centre gestor responsable
de la instrucció, valoració i seguiment de les sol·licituds rebudes.
4. La Plataforma actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de
sol·licituds. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini
l’existència de defectes esmenables, es procedirà de la següent manera:
a) S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona
que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la
sol·licitud afectada i el defecte subsanable informant, a més, sobre la disponibilitat del
requeriment de subsanació a la Plataforma.
b) L’esmena de l’error es condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la
sol·licitud. De conformitat amb l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el termini de subsanació serà de set dies naturals
comptadors a partir de la data de l’accés a l’expedient disponible a la Plataforma.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït la referida subsanació, es
considerarà que l’ens destinatari desisteix de la sol·licitud.
c) Si transcorreguts deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic
d’advertiment de subsanació no s’ha procedit a l’accés a l’expedient, s’entendrà que
l’ens desisteix de la seva sol·licitud.
5. Als efectes de tenir les sol·licituds per desistides, es tramitarà la corresponent resolució
de conformitat amb els articles 71.1 i 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
6. Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc del termini
de subsanació, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
7. Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds els centres gestors responsables, sense
necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant, podran adoptar els criteris de revisió
que tot seguit s’indiquen amb els efectes que s’hi detallen:
a) Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds relatives a un mateix recurs, la sol·licitud
posterior preval sobre l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
b) Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses la sol·licitud posterior preval
sobre l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
c) Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun aspecte,
preval la sol·licitud.
d) En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord amb
les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que
compleixi els requisits establerts.

61/359

8. El centre gestor instructor podrà sol·licitar als ens peticionaris aquelles dades i
documentació addicional que es consideri necessària per tal d’acreditar el compliment de
les condicions previstes en aquest règim regulador i per dur a terme una adequada
valoració de la sol·licitud, a efectes de resoldre sobre la concessió de les subvencions.
Article 24. Valoració de les sol·licituds presentades
1. Per a la valoració de les sol·licituds presentades en el marc de la línia de suport
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local” es tindran en compte els següents criteris:
1. Urgència (30 punts)

Actuacions que abordin problemes estructurals i/o
d’estanqueïtat que suposin un risc per la pervivència de
l’edifici o element i/o actuacions que garanteixin o millorin la
seguretat de les persones a l’edifici.

2. Impacte (30 punts)

Actuacions que permetin posar en ús o millorar les
prestacions de l’edifici o element de manera que suposin un
increment del impacte econòmic, turístic o social en el seu
entorn.
3. Singularitat (20 punts) Singularitat i importància de l’edifici o element definits per la
seva protecció patrimonial (BCIN o BCIL), valors artístics,
històrics o paisatgístics o per la seva importància social o
econòmica dintre del municipi.
4. Qualitat tècnica de la
proposta d’intervenció
(10 punts)

Adequació i viabilitat de la proposta d’intervenció d’acord amb
els valors arquitectònics històrics o ambientals de l’edifici i/o
per la incorporació d’aspectes innovadors, principalment, en
el camp de l’eficiència energètica.

2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades en relació amb la línia de suport
“finançament de la millora i el manteniment dels camins locals”, es tindran en compte els
següents criteris, els quals es valoraran fins a un màxim de 100 punts:
1. Urgència (30 punts)

Determinació de la raó d’urgència que justifica l’actuació, la
restitució de la vialitat, la reducció de riscos imminents i/o
l’estabilització de talussos/terraplens, entre d’altres aspectes
subjectius que estiguin degudament justificats.

2. Xarxa de camins de
titularitat municipal
(30 punts)
3. Supramunicipalitat
(20 punts)

Nombre de Km de camins no urbans de titularitat municipal en
base a les determinacions del Catàleg de camins municipal o
d’altres estimacions.
Connexió de dos o més municipis, o nuclis diferents, i
valoració de si el seu arranjament és sol·licitat pels diferents
municipis titulars.

4. Impacte (10 punts)

Millora de la funcionalitat del camí sobre el que es proposa
l’actuació de manera que generi un impacte positiu per
l’economia local, per al turisme, o bé, que suposi un impacte
social positiu, com és el cas de la consolidació o creació de
llocs de treball a conseqüència de la realització de l’actuació.

5.Vertebració municipal
(10 punts)

Capacitat vertebradora del camí sobre el que es proposa
l’actuació, com és el cas de l’accés a nuclis habitats, la
connexió de nuclis urbans, l’accés a equipaments i serveis
públics i l’accés a espais d’interès natural, turístic, paisatgístic
i patrimonial.
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3. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, els centres gestors aplicaran
íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el present règim de concertació,
vetllant en tot cas per l'aplicació de criteris objectius en la concessió dels diversos
recursos que s’hi contenen.
4. De forma motivada, els centres gestors podran establir topalls màxims d’imports a
concedir per a cadascuna de les línies de suport en base al volum de les sol·licituds
rebudes i d’acord amb la voluntat de subvencionar el màxim nombre de projectes al
territori. Aquests topalls, en tot cas, s’ajustaran als criteris de valoració establerts en
aquest article i s’aplicaran assegurant la viabilitat de les actuacions que resultin
subvencionades.
5. Com a resultat del procés valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per major valoració i suficiència de recursos: quan generin una
concessió o un acte de concertació en haver-se localitzat recursos disponibles per
atendre-les i per haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris previstos.
b) Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos: quan no generin
una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les i per
haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris previstos.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: quan no puguin ser objecte
de concessió, en no complir amb les condicions administratives i tècniques
establertes a la convocatòria i al règim de concertació.
Secció II.- Resolució i pagament
Article 25. Resolució, formalització i notificació dels ajuts
1. El procediment de concessió dels ajuts s’ha de resoldre en un termini no superior a sis
mesos des de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
2. La concessió dels ajuts serà tramitada per la Direcció de Serveis de Concertació Local
en base a la proposta dels respectius centres gestors, als efectes de la seva elevació,
per part de la Presidència de la Diputació de Barcelona, a la Junta de Govern.
3. La Junta de Govern podrà, justificadament, no esgotar la quantia màxima total prevista a
la convocatòria per a la concessió d’ajuts en el marc de les línies de suport “finançament
de la millora i el manteniment dels camins locals” i “finançament de la reforma,
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local”.
4. La resolució de concessió serà notificada individualment als ens interessats que hagin
formulat sol·licitud en els termes de l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 26. Acceptació dels ajuts concedits
L’ens destinatari haurà d’emetre resolució expressa sobre l’acceptació de l’ajut en el marc
de la Fase 2 en el termini màxim de tres mesos des de l’acte de resolució de la concessió
dels ajuts a través de la realització del tràmit “P300”, disponible a la Seu Electrònica de la
Diputació, i més concretament, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions”, a l'espai corresponent a la ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
Article 27. Pagament dels ajuts concedits
1. En cas que l’ens local beneficiari executi l’actuació a través de la contractació d’obres i/o
l’adquisició de béns inventariables, el pagament es realitzarà de la forma següent:
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a) A partir de l’acceptació expressa per part dels ens locals destinataris dels ajuts
concedits es farà una bestreta corresponent al 20% de l’ajut total concedit.
b) En el moment que l’ens local beneficiari acrediti l’adjudicació de la obra o l’inici de
treballs, o l’expedient d’adquisició del bé immoble o moble, a través del formulari
homologat de certificació d’inici de treballs, disponible a la Seu Electrònica corporativa
es farà un pagament per avançat corresponent al 30% de l’ajut.
c) En el moment que l’ens local trameti l’última i única justificació de despeses, la
Diputació de Barcelona lliurarà el 50% restant fins arribar a la totalitat de l’import de
l’ajut concedit.
2. Els imports sobrants que resultin d’ajuts no acceptats o que es derivin de renúncies
expresses i/o de reduccions podran ser redistribuïts entre tots els destinataris en
proporció a la quantitat atorgada de conformitat amb el previst als articles 6.3 i 32.4
d’aquest règim de concertació.
Article 28. Terminis d’execució i justificació dels ajuts
1. El període d’execució de les actuacions objecte d’ajut corresponents a les línies de
suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local”, d’una banda, i al “finançament de la millora i del manteniment
dels camins locals”, de l’altra, es correspondrà amb despeses associades a obligacions
reconegudes pels òrgans competents dels ens locals beneficiaris en el període comprès
entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre 2015.
2. S’admetrà la justificació de despesa executada durant l’anualitat 2013 sempre i quan es
tracti de despesa derivada de la realització d’estudis o, en general, d’actuacions prèvies
que estiguin vinculades amb l’execució de l’actuació que és objecte de suport o que
siguin necessàries per la presentació de la sol·licitud en el marc de les línies de
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local” i de suport al “finançament de la millora i del manteniment dels camins
locals”.
3. Per a la justificació de les despeses executades en el marc de les línies de suport
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local”, d’una banda, i “finançament de la millora i del manteniment dels camins
locals”, de l’altra, caldrà que l’ens beneficiari realitzi el tràmit ”P400” de justificació de
despeses, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els
ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
El període de justificació finalitzarà, com a màxim, el 31 de març de 2016.
Article 29. Certificat d’inici de treballs
1. L’ens local destinatari haurà de presentar el formulari homologat “Certificat d’inici de
treballs”, ”P500”, disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Corporació en el si del “Portal
de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, per acreditar l’aprovació del projecte, el seu replanteig, la realització
de la corresponent licitació i el volum estimat d’ocupació que es generarà amb l’execució
de l’actuació, tot distingint en funció de si l’execució s’ha dut a terme tramitant un
procediment de contractació, o bé per pròpia administració.
2. També s’hi assenyalarà si l’actuació es durà a terme per part del propi ens destinatari,
per mitjà d’un ens instrumental o dependent que formi part del seu sector públic, o bé, si
es durà a terme per un ens en favor del qual l’ens destinatari hagi formalitzat el
corresponent acord de delegació. També s’assenyalarà si l’execució es durà a terme per
part d’una entitat privada deixant constància, en aquest supòsit, del compliment dels
requisits assenyalats a l’article 10.3 d’aquest règim de concertació.

64/359

3. Si s’escau, també es farà constar en el Certificat d’inici de treballs el volum d’ocupació
que es preveu generar amb l’actuació que és objecte de suport.
Article 30. Condicions de justificació de despeses
1. En el formulari de justificació de despeses l’ens beneficiari haurà de fer constar el volum
d’ocupació generada amb la realització de l’actuació indicant el nombre de nous
contractes que s’hagin formalitzat.
2. En cas d’execució per pròpia administració s’acreditarà el nombre de treballadors
contractats que estaven en situació prèvia de desocupació. Igualment, s’assenyalarà si la
despesa referida a les noves contractacions s’ha finançat també amb càrrec als ajuts
atorgats en el marc de la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”.
3. La justificació de despesa es durà a terme mitjançant una única justificació. En el
formulari corresponent s’hi especificarà la modalitat d’execució de l’actuació tot fent
constar si la mateixa la duu a terme el propi ens destinatari, un ens instrumental o
dependent del destinatari, o bé, un altre ens en favor del qual s’hagi formalitzat el
corresponent acord de delegació. També s’hi haurà d’indicar l’estructura de finançament
prevista per a l’actuació assenyalant la procedència dels fons amb què es finançarà
aquesta despesa.
4. L’ens destinatari podrà encarregar l’execució de les actuacions en ens instrumentals o
dependents que integrin el seu sector públic o en altres ens locals destinataris d’acord
amb el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. A tal efecte, els ens instrumentals o
dependents de l’ens destinatari poden executar i aprovar les despeses corresponents als
ajuts atorgats sempre i quan s’acreditin, en el moment de justificar les despeses, que
s’integren en el sector públic de l’ens destinatari dels ajuts i, en particular, la concurrència
d’alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació
majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que en depèn, o bé,
b) Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens
destinatari del que en depèn, o bé,
c) Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament membres de
l’ens destinatari del que en depèn.
5. En cas que els ens destinataris dels ajuts atorgats en el marc del present Programa
complementari hagin delegat l’execució dels ajuts en favor d’altres ens que ostentin la
condició de destinataris en els termes del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
caldrà fer constar aquesta circumstància en el moment de realització del tràmit “P400” de
justificació de despesa.
6. En el marc de la línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local” podran ser executores les entitats o
associacions locals de caràcter privat i sense ànim de lucre que compleixin els requisits
establerts a l’article 10.3 d’aquest règim de concertació. En qualsevol cas, caldrà que
acreditin, en el moment de formalitzar la justificació de despesa, la concurrència de les
circumstàncies següents:
a) Que són titulars d’equipaments o de béns mobles o immobles destinats a la
realització d’una activitat pública en els termes de l’art. 2.2. d’aquest règim de
concertació.
b) Que s’ha aportat un conveni vigent entre l’ens destinatari dels ajuts concedits en el
marc del present Programa complementari i l’entitat privada o, en el seu defecte,
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qualsevol altre instrument admès per la legislació vigent amb el qual s’hagi deixat
constància de la fórmula jurídica emprada, de caràcter real o obligacional, per dur a
terme l’execució de l’activitat objecte de suport per part de la Diputació de Barcelona.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord amb 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 previst a l'apartat primer
d'aquest article. A tal efecte, s’admetrà la presentació el 2014 de justificacions de
despeses executades durant l’any 2013 en els termes de l’article 28.2 d’aquest règim de
concertació.
8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament en favor de
l’ens destinatari inferior al concedit, el centre gestor de la Diputació, si s’escau, es posarà
en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest pugui esmenar la justificació.
9. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent obligació de
reintegrament d’aquesta part, en casos de pagament avançat.
10. En cas d’apreciar la manca de conformitat d’una justificació a causa de defectes formals
o materials es trametrà a l’ens local beneficiari escrit determinant els motius de la no
conformitat, no essent necessari retornar la documentació de justificació original.
Secció III.- Clàusules i criteris de valoració per a la generació d’ocupació en el marc
del Programa complementari de suport a l’economia productiva local
Article 31. Clàusules i criteris de valoració per a la generació d’ocupació
1. L’execució dels treballs i actuacions que són objecte de finançament en el marc de la
Fase 2 es podrà dur a terme per pròpia administració o a través de la tramitació d’un
procediment contractual, i hauran de comportar necessàriament la generació d’ocupació.
2. Als efectes de garantir un determinat volum d’ocupació es preveu la possibilitat
d’incorporar als plecs de clàusules administratives particulars corresponents, com a
criteri de valoració de les ofertes, a més del preu, el criteri del volum d’ocupació, per a
contractes d’obra en els termes previstos a la normativa aplicable en matèria de
contractació del sector públic. En cas de formalització de contractes menors, també es
podrà fer constar, en el corresponent contracte, l’obligació de l’adjudicatari de garantir la
contractació de personal que es trobi en situació legal de desocupació.
3. Les previsions referenciades en els apartats anteriors són objecte de desenvolupament a
l’Annex III “Recomanacions sobre l’aplicació de clàusules i criteris de valoració per a la
generació d’ocupació en el marc del Programa complementari de suport a l’economia
productiva local”.
CAPÍTOL IV.- Modificació de la resolució de concessió, supòsits de revocació i
reintegrament i tancament i liquidació de la convocatòria
Article 32. Modificacions en la resolució de concessió de recursos
1. Únicament es podrà modificar l’acord de concessió dels ajuts pel que fa a l’import,
l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions en cas que es
produeixi una alteració en les condicions que van determinar la seva concessió i sempre i
quan no es perjudiquin els interessos de tercers.
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2. La modificació es podrà produir d’ofici o prèvia sol·licitud de l’ens local beneficiari, abans
de la finalització del termini d’execució de l’ajut.
3. No serà possible destinar els ajuts atorgats a finançar altres projectes que no es
corresponguin amb la finalitat per la qual ha estat concedit.
4. El Diputat delegat per la Cooperació Local podrà procedir, en el marc de cada línia de
suport, a la redistribució dels imports que resultin d’ajuts no acceptats, de renúncies
expresses i/o de reduccions sempre i quan l’import resultant superi el 5% de l’import
atorgat i la redistribució s’efectuï en base a criteris de proporcionalitat amb la distribució
inicial.
Article 33. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la Diputació
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el reintegrament
de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, sens perjudici
de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en els supòsits següents:
a) Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en aquest
règim de concertació.
b) Manca d’execució de les actuacions que han estat objecte de finançament, un cop
esgotats els terminis per la justificació de les despeses.
c) Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports corresponents
a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada esgotat el termini per la
justificació de despeses.
2. Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats abonades
anticipadament, es podrà procedir a la compensació de deutes amb la Diputació de
Barcelona.
3. La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a terme de
conformitat amb allò estipulat als articles 16.6 i 30.9 d’aquest règim de concertació i
podrà donar lloc al reintegrament dels imports satisfets prèviament.
Article 34. Tancament i liquidació de la convocatòria
1. Per als ajuts atorgats, un cop transcorregut el termini màxim de justificació previst, es
podrà habilitar un termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació
pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent amb
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
2. L’habilitació d’aquest termini correspondrà al centre gestor responsable de cada línia de
suport.
3. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni
s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació dels
ajuts que no hagin estat justificats.
4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el reintegrament dels
imports satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
destinatari dels ajuts, s’efectuï la compensació dels imports.
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Article 35. Aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada exercici econòmic la quantitat compromesa per la
Diputació de Barcelona sigui superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari,
aquesta diferència s’acumularà, en virtut de la naturalesa plurianual d’aquests ajuts, a
l’exercici immediatament següent, fins a la finalització del període de vigència de les
actuacions d’aquest Programa.
CAPÍTOL V.- Règim jurídic aplicable i publicitat de la resolució de concessió d’ajuts
Article 36. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic de la present
línia d’ajuts el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les
disposicions que el desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts es
troba constituït per:
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- 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.
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
- Reglament / Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2013.
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es modifica la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
- Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
general de la seguretat social.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
- Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
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Article 37. Publicitat
Es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la relació total d’ajuts atorgats,
amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, l’ens destinatari, la quantia i la
finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la data de resolució.”

Tercer.- Aprovar la concessió dels ajuts atorgats en el marc de la línia de suport
“finançament dels plans locals d’ocupació” en el si de la primera fase d’execució del
Programa complementari de suport a l’economia productiva local, a l’empara del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (Fase 1), d’acord amb la distribució i els imports
màxims que, per a cada destinatari, es detallen a continuació, i en els termes previstos
a l’Informe sobre els criteris d’atorgament aplicats per la determinació dels ajuts que
s’adjunta al present Dictamen com a Annex I.
Ordre

Ens destinatari

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Abrera
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
Alpens
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Begues
Bellprat
Berga
Bigues i Riells
Borredà
Cabrera d'Anoia
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Calldetenes
Callús
Calonge de Segarra
Campins

NIF

IMPORT
TOTAL

XXXXXXXX 62.394,90
XXXXXXXX 18.828,39
XXXXXXXX 28.972,42
XXXXXXXX 50.227,83
XXXXXXXX 20.079,88
XXXXXXXX 73.119,48
XXXXXXXX 50.042,51
XXXXXXXX 16.526,08
XXXXXXXX 61.927,99
XXXXXXXX 39.614,12
XXXXXXXX 26.169,03
XXXXXXXX 26.804,55
XXXXXXXX 24.301,17
XXXXXXXX 806.210,76
XXXXXXXX 75.214,79
XXXXXXXX 28.653,37
XXXXXXXX 35.663,64
XXXXXXXX 32.393,60
XXXXXXXX 137.827,95
XXXXXXXX 40.702,24
XXXXXXXX 16.088,26
XXXXXXXX 80.738,06
XXXXXXXX 51.000,90
XXXXXXXX 20.525,51
XXXXXXXX 27.465,52
XXXXXXXX 32.935,37
XXXXXXXX 41.885,54
XXXXXXXX 35.089,69
XXXXXXXX 22.482,54
XXXXXXXX 81.619,66
XXXXXXXX 28.295,85
XXXXXXXX 86.352,42
XXXXXXXX 27.948,35
XXXXXXXX 27.962,86
XXXXXXXX 17.017,95
XXXXXXXX 21.100,21
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IMPORT
IMPORT
ANUALITAT ANUALITAT Codi XGL
2013
2014
31.197,45
31.197,45 13/X/99898
9.414,19
9.414,19 13/X/99899
14.486,21
14.486,21 13/X/99900
25.113,91
25.113,91 13/X/99901
10.039,94
10.039,94 13/X/99902
36.559,74
36.559,74 13/X/99903
25.021,25
25.021,25 13/X/99904
8.263,04
8.263,04 13/X/99905
30.964
30.964 13/X/99906
19.807,06
19.807,06 13/X/99907
13.084,52
13.084,52 13/X/99908
13.402,28
13.402,28 13/X/99909
12.150,58
12.150,58 13/X/99910
403.105,38 403.105,38 13/X/99911
37.607,39
37.607,39 13/X/99912
14.326,69
14.326,69 13/X/99913
17.831,82
17.831,82 13/X/99914
16.196,80
16.196,80 13/X/99915
68.913,98
68.913,98 13/X/99916
20.351,12
20.351,12 13/X/99917
8.044,13
8.044,13 13/X/99918
40.369,03
40.369,03 13/X/99919
25.500,45
25.500,45 13/X/99920
10.262,75
10.262,75 13/X/99921
13.732,76
13.732,76 13/X/99922
16.467,69
16.467,69 13/X/99923
20.942,77
20.942,77 13/X/99924
17.544,84
17.544,84 13/X/99925
11.241,27
11.241,27 13/X/99926
40.809,83
40.809,83 13/X/99927
14.147,93
14.147,93 13/X/99928
43.176,21
43.176,21 13/X/99929
13.974,17
13.974,17 13/X/99930
13.981,43
13.981,43 13/X/99931
8.508,98
8.508,98 13/X/99932
10.550,11
10.550,11 13/X/99933

Ordre
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Ens destinatari

NIF

IMPORT
TOTAL

Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l'Areny
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Collsuspina
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
El Bruc
El Brull
El Masnou
El Papiol
El Pla del Penedès
El Pont de Vilomara i Rocafort
El Prat de Llobregat
Els Hostalets de Pierola
Els Prats de Rei
Esparreguera
Esplugues de Llobregat

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

70.993,69
82.240,41
30.995,23
36.724,22
40.206,44
19.582,67
81.326,79
37.495,80
22.691,14
24.724,60
18.405,91
18.340,62
16.406,39
103.571,14
34.029,06
64.157,54
20.430,16
240.882,36
27.887,41
18.444,63
17.616
28.235,97
22.889,70
18.390,94
27.253,84
24.748,99
24.419,59
46.123,74
25.473,26
226.436,80
50.137,41
33.003,69
19.335,50
19.925,09
68.385,54
334.299,99
72.780,47
38.181,79
25.719,37
16.548,77
98.356,73
34.075,48
22.093,69
36.165,07
247.231,64
29.969,79
20.703,75
99.615,41
184.536,23
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IMPORT
ANUALITAT
2013
35.496,85
41.120,21
15.497,62
18.362,11
20.103,22
9.791,33
40.663,39
18.747,90
11.345,57
12.362,30
9.202,96
9.170,31
8.203,20
51.785,57
17.014,53
32.078,77
10.215,08
120.441,18
13.943,70
9.222,31
8.808
14.117,98
11.444,85
9.195,47
13.626,92
12.374,50
12.209,79
23.061,87
12.736,63
113.218,40
25.068,70
16.501,84
9.667,75
9.962,55
34.192,77
167.150
36.390,24
19.090,90
12.859,68
8.274,39
49.178,36
17.037,74
11.046,84
18.082,53
123.615,82
14.984,90
10.351,88
49.807,70
92.268,12

IMPORT
ANUALITAT
2014
35.496,85
41.120,21
15.497,62
18.362,11
20.103,22
9.791,33
40.663,39
18.747,90
11.345,57
12.362,30
9.202,96
9.170,31
8.203,20
51.785,57
17.014,53
32.078,77
10.215,08
120.441,18
13.943,70
9.222,31
8.808
14.117,98
11.444,85
9.195,47
13.626,92
12.374,50
12.209,79
23.061,87
12.736,63
113.218,40
25.068,70
16.501,84
9.667,75
9.962,55
34.192,77
167.150
36.390,24
19.090,90
12.859,68
8.274,39
49.178,36
17.037,74
11.046,84
18.082,53
123.615,82
14.984,90
10.351,88
49.807,70
92.268,12

Codi XGL
13/X/99934
13/X/99935
13/X/99936
13/X/99937
13/X/99938
13/X/99939
13/X/99940
13/X/99941
13/X/99942
13/X/99943
13/X/99944
13/X/99945
13/X/99946
13/X/99947
13/X/99948
13/X/99949
13/X/99950
13/X/99951
13/X/99952
13/X/99953
13/X/99954
13/X/99955
13/X/99956
13/X/99957
13/X/99958
13/X/99959
13/X/99960
13/X/99961
13/X/99962
13/X/99963
13/X/99964
13/X/99965
13/X/99966
13/X/99967
13/X/99968
13/X/99969
13/X/99970
13/X/99971
13/X/99972
13/X/99973
13/X/99974
13/X/99975
13/X/99976
13/X/99977
13/X/99978
13/X/99979
13/X/99980
13/X/99981
13/X/99982

Ordre
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Ens destinatari
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Gaià
Gallifa
Gavà
Gelida
Gironella
Gisclareny
Granera
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Igualada
Jorba
L' Ametlla del Vallès
L' Espunyola
L' Estany
L' Hospitalet de Llobregat
La Garriga
La Granada
La Llacuna
La Llagosta
La Nou de Berguedà
La Palma de Cervelló
La Pobla de Claramunt
La Pobla de Lillet
La Quar
La Roca del Vallès
La Torre de Claramunt
Les Cabanyes
Les Franqueses del Vallès
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell

NIF

IMPORT
TOTAL

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

26.045,34
15.118,86
28.380,47
19.730,39
25.429,98
24.622,86
23.472,62
19.781,25
17.731,27
185.425,02
45.297,03
37.846,65
12.658,77
18.398,43
235.824,77
23.870,46
25.820,97
25.552,94
161.561,39
22.330,75
46.341,01
20.788,37
20.262,91
932.339,96
74.650,75
26.750,36
22.263,93
72.109,14
18.942,20
29.849,02
29.527,37
25.282,60
14.226,57
56.867,23
35.713,44
20.633,36
88.752,70
22.443,59
31.762,92
72.549,28
42.843,77
54.889,47
18.929,86
86.573,18
15.156,55
95.710,84
291.993,61
19.395,05
121.544,84

71/359

IMPORT
ANUALITAT
2013
13.022,67
7.559,43
14.190,23
9.865,19
12.714,99
12.311,43
11.736,31
9.890,63
8.865,63
92.712,51
22.648,52
18.923,33
6.329,39
9.199,22
117.912,38
11.935,23
12.910,49
12.776,47
80.780,69
11.165,38
23.170,50
10.394,18
10.131,45
466.169,98
37.325,37
13.375,18
11.131,96
36.054,57
9.471,10
14.924,51
14.763,68
12.641,30
7.113,28
28.433,61
17.856,72
10.316,68
44.376,35
11.221,79
15.881,46
36.274,64
21.421,89
27.444,74
9.464,93
43.286,59
7.578,27
47.855,42
145.996,80
9.697,53
60.772,42

IMPORT
ANUALITAT Codi XGL
2014
13.022,67 13/X/99983
7.559,43 13/X/99984
14.190,23 13/X/99985
9.865,19 13/X/99986
12.714,99 13/X/99987
12.311,43 13/X/99988
11.736,31 13/X/99989
9.890,63 13/X/99990
8.865,63 13/X/99991
92.712,51 13/X/99992
22.648,52 13/X/99993
18.923,33 13/X/99994
6.329,39 13/X/99995
9.199,22 13/X/99996
117.912,38 13/X/99997
11.935,23 13/X/99998
12.910,49 13/X/99999
12.776,47 13/X/100000
80.780,69 13/X/100001
11.165,38 13/X/100002
23.170,50 13/X/100003
10.394,18 13/X/100004
10.131,45 13/X/100005
466.169,98 13/X/100006
37.325,37 13/X/100007
13.375,18 13/X/100008
11.131,96 13/X/100009
36.054,57 13/X/100010
9.471,10 13/X/100011
14.924,51 13/X/100012
14.763,68 13/X/100013
12.641,30 13/X/100014
7.113,28 13/X/100015
28.433,61 13/X/100016
17.856,72 13/X/100017
10.316,68 13/X/100018
44.376,35 13/X/100019
11.221,79 13/X/100020
15.881,46 13/X/100021
36.274,64 13/X/100022
21.421,89 13/X/100023
27.444,74 13/X/100024
9.464,93 13/X/100025
43.286,59 13/X/100026
7.578,27 13/X/100027
47.855,42 13/X/100028
145.996,80 13/X/100029
9.697,53 13/X/100030
60.772,42 13/X/100031

Ordre
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Ens destinatari
Martorelles
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montclar
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Muntanyola
Mura
Navarcles
Navàs
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Polinyà
Pontons
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig

NIF

IMPORT
TOTAL

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

38.831,47
51.330,56
46.005,64
467.565,48
27.705,69
38.930,87
106.429,22
211.277,13
22.344,34
31.838,40
146.298,57
14.807,62
23.399,54
58.368,57
19.585,15
15.956,56
53.261,62
81.085,68
18.369,30
20.566,71
17.365,05
42.042,91
43.866,52
34.918,02
32.110,60
25.273,51
106.629,73
33.057,28
23.866,28
25.251,11
20.025,48
20.914,22
18.594,31
20.512,13
22.229,57
52.698,89
71.463,02
58.871,76
86.518,21
19.748,64
77.105,36
116.413,92
49.765,69
22.984,05
28.753,20
55.270,15
121.882,87
20.075,77
34.851,33

72/359

IMPORT
IMPORT
ANUALITAT ANUALITAT Codi XGL
2013
2014
19.415,73
19.415,73 13/X/100032
25.665,28
25.665,28 13/X/100033
23.002,82
23.002,82 13/X/100034
233.782,74 233.782,74 13/X/100035
13.852,84
13.852,84 13/X/100036
19.465,44
19.465,44 13/X/100037
53.214,61
53.214,61 13/X/100038
105.638,57 105.638,57 13/X/100039
11.172,17
11.172,17 13/X/100040
15.919,20
15.919,20 13/X/100041
73.149,28
73.149,28 13/X/100042
7.403,81
7.403,81 13/X/100043
11.699,77
11.699,77 13/X/100044
29.184,28
29.184,28 13/X/100045
9.792,58
9.792,58 13/X/100046
7.978,28
7.978,28 13/X/100047
26.630,81
26.630,81 13/X/100048
40.542,84
40.542,84 13/X/100049
9.184,65
9.184,65 13/X/100050
10.283,35
10.283,35 13/X/100051
8.682,53
8.682,53 13/X/100052
21.021,46
21.021,46 13/X/100053
21.933,26
21.933,26 13/X/100054
17.459,01
17.459,01 13/X/100055
16.055,30
16.055,30 13/X/100056
12.636,75
12.636,75 13/X/100057
53.314,87
53.314,87 13/X/100058
16.528,64
16.528,64 13/X/100059
11.933,14
11.933,14 13/X/100060
12.625,55
12.625,55 13/X/100061
10.012,74
10.012,74 13/X/100062
10.457,11
10.457,11 13/X/100063
9.297,15
9.297,15 13/X/100064
10.256,06
10.256,06 13/X/100065
11.114,79
11.114,79 13/X/100066
26.349,45
26.349,45 13/X/100067
35.731,51
35.731,51 13/X/100068
29.435,88
29.435,88 13/X/100069
43.259,11
43.259,11 13/X/100070
9.874,32
9.874,32 13/X/100071
38.552,68
38.552,68 13/X/100072
58.206,96
58.206,96 13/X/100073
24.882,84
24.882,84 13/X/100074
11.492,02
11.492,02 13/X/100075
14.376,60
14.376,60 13/X/100076
27.635,08
27.635,08 13/X/100077
60.941,43
60.941,43 13/X/100078
10.037,89
10.037,89 13/X/100079
17.425,66
17.425,66 13/X/100080

Ordre
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Ens destinatari

NIF

IMPORT
TOTAL

Pujalt
Rajadell
Rellinars
Ripollet
Roda de Ter
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit
Sabadell
Sagàs
Saldes
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d'Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

15.193,10
18.138,33
23.507,34
157.144,23
42.571,59
291.191,76
16.716,59
16.084,56
765.050,71
18.241,32
17.376,29
44.632,05
146.052,70
13.834,51
118.641,49
53.949,15
40.010,09
24.788,65
319.432,82
18.553,39
31.674,29
82.377,39
32.446,82
312.728,96
21.379,39
26.436,66
45.131,30
41.531,68
175.235,96
21.297,39
49.581,63
49.493,28
32.326,13
26.449,77
12.648,23
59.146,70
135.520,39
17.559,88
28.023,72
72.378,72
27.674,88
29.110,72
19.663,11
26.328,02
22.036,88
30.066,80
20.693,36
18.743,11
127.112,12

73/359

IMPORT
ANUALITAT
2013
7.596,55
9.069,17
11.753,67
78.572,11
21.285,80
145.595,88
8.358,29
8.042,28
382.525,35
9.120,66
8.688,15
22.316,03
73.026,35
6.917,26
59.320,74
26.974,58
20.005,04
12.394,32
159.716,41
9.276,70
15.837,15
41.188,69
16.223,41
156.364,48
10.689,69
13.218,33
22.565,65
20.765,84
87.617,98
10.648,70
24.790,82
24.746,64
16.163,06
13.224,88
6.324,12
29.573,35
67.760,20
8.779,94
14.011,86
36.189,36
13.837,44
14.555,36
9.831,55
13.164,01
11.018,44
15.033,40
10.346,68
9.371,55
63.556,06

IMPORT
ANUALITAT Codi XGL
2014
7.596,55 13/X/100081
9.069,17 13/X/100082
11.753,67 13/X/100083
78.572,11 13/X/100084
21.285,80 13/X/100085
145.595,88 13/X/100086
8.358,29 13/X/100087
8.042,28 13/X/100088
382.525,35 13/X/100089
9.120,66 13/X/100090
8.688,15 13/X/100091
22.316,03 13/X/100092
73.026,35 13/X/100093
6.917,26 13/X/100094
59.320,74 13/X/100095
26.974,58 13/X/100096
20.005,04 13/X/100097
12.394,32 13/X/100098
159.716,41 13/X/100099
9.276,70 13/X/100100
15.837,15 13/X/100101
41.188,69 13/X/100102
16.223,41 13/X/100103
156.364,48 13/X/100104
10.689,69 13/X/100105
13.218,33 13/X/100106
22.565,65 13/X/100107
20.765,84 13/X/100108
87.617,98 13/X/100109
10.648,70 13/X/100110
24.790,82 13/X/100111
24.746,64 13/X/100112
16.163,06 13/X/100113
13.224,88 13/X/100114
6.324,12 13/X/100115
29.573,35 13/X/100116
67.760,20 13/X/100117
8.779,94 13/X/100118
14.011,86 13/X/100119
36.189,36 13/X/100120
13.837,44 13/X/100121
14.555,36 13/X/100122
9.831,55 13/X/100123
13.164,01 13/X/100124
11.018,44 13/X/100125
15.033,40 13/X/100126
10.346,68 13/X/100127
9.371,55 13/X/100128
63.556,06 13/X/100129

Ordre
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

Ens destinatari

NIF

IMPORT
TOTAL

Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Osormort
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Sobremunt
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Taradell
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Terrassa

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

27.247,38
28.022,71
35.541,71
16.789,93
35.472,84
27.725,25
26.116,59
84.497,37
20.109,35
62.940,88
18.654,46
32.009,17
55.545,69
37.949,15
26.033,02
123.279,20
16.184,78
46.247,80
453.211,56
26.756,32
23.067,19
44.504,11
19.271,35
60.640,69
46.803,04
22.307,54
26.272,50
21.860,75
16.056,22
20.000,73
53.617,05
20.231,43
112.460,67
30.762,98
44.304,74
50.838,87
30.382,01
120.068,75
16.233,95
14.174,43
29.098,84
41.786,54
20.641,38
16.043,26
41.593,44
16.877,31
15.530,29
38.767,01
795.524,30

74/359

IMPORT
IMPORT
ANUALITAT ANUALITAT Codi XGL
2013
2014
13.623,69
13.623,69 13/X/100130
14.011,35
14.011,35 13/X/100131
17.770,85
17.770,85 13/X/100132
8.394,96
8.394,96 13/X/100133
17.736,42
17.736,42 13/X/100134
13.862,63
13.862,63 13/X/100135
13.058,29
13.058,29 13/X/100136
42.248,69
42.248,69 13/X/100137
10.054,67
10.054,67 13/X/100138
31.470,44
31.470,44 13/X/100139
9.327,23
9.327,23 13/X/100140
16.004,59
16.004,59 13/X/100141
27.772,84
27.772,84 13/X/100142
18.974,58
18.974,58 13/X/100143
13.016,51
13.016,51 13/X/100144
61.639,60
61.639,60 13/X/100145
8.092,39
8.092,39 13/X/100146
23.123,90
23.123,90 13/X/100147
226.605,78 226.605,78 13/X/100148
13.378,16
13.378,16 13/X/100149
11.533,59
11.533,59 13/X/100150
22.252,05
22.252,05 13/X/100151
9.635,67
9.635,67 13/X/100152
30.320,35
30.320,35 13/X/100153
23.401,52
23.401,52 13/X/100154
11.153,77
11.153,77 13/X/100155
13.136,25
13.136,25 13/X/100156
10.930,37
10.930,37 13/X/100157
8.028,11
8.028,11 13/X/100158
10.000,36
10.000,36 13/X/100159
26.808,52
26.808,52 13/X/100160
10.115,71
10.115,71 13/X/100161
56.230,33
56.230,33 13/X/100162
15.381,49
15.381,49 13/X/100163
22.152,37
22.152,37 13/X/100164
25.419,44
25.419,44 13/X/100165
15.191
15.191 13/X/100166
60.034,37
60.034,37 13/X/100167
8.116,97
8.116,97 13/X/100168
7.087,22
7.087,22 13/X/100169
14.549,42
14.549,42 13/X/100170
20.893,27
20.893,27 13/X/100171
10.320,69
10.320,69 13/X/100172
8.021,63
8.021,63 13/X/100173
20.796,72
20.796,72 13/X/100174
8.438,65
8.438,65 13/X/100175
7.765,14
7.765,14 13/X/100176
19.383,50
19.383,50 13/X/100177
397.762,15 397.762,15 13/X/100178

Ordre

Ens destinatari

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d'Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Veciana
Vic
Vilada
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix

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

IMPORT
TOTAL
45.875,66
48.306,52
80.353,20
70.640,27
21.549,60
31.543,27
38.999,26
26.566,91
43.224,87
25.042,71
18.433,30
29.157,89
71.545,94
26.485,43
15.034,86
167.472,75
25.432,61
255.330,98
46.418,57
160.174,25
21.906,40
17.761,69
70.543,14
36.894,81
262.406,61
49.858,63
88.485,53
21.230,48
19.973,74
20.000.000

IMPORT
ANUALITAT
2013
22.937,83
24.153,26
40.176,60
35.320,13
10.774,80
15.771,64
19.499,63
13.283,45
21.612,44
12.521,35
9.216,65
14.578,95
35.772,97
13.242,71
7.517,43
83.736,38
12.716,31
127.665,49
23.209,29
80.087,13
10.953,20
8.880,84
35.271,57
18.447,40
131.203,31
24.929,32
44.242,77
10.615,24
9.986,87
10.000.000

IMPORT
ANUALITAT Codi XGL
2014
22.937,83 13/X/100179
24.153,26 13/X/100180
40.176,60 13/X/100181
35.320,13 13/X/100182
10.774,80 13/X/100183
15.771,64 13/X/100184
19.499,63 13/X/100185
13.283,45 13/X/100186
21.612,44 13/X/100187
12.521,35 13/X/100188
9.216,65 13/X/100189
14.578,95 13/X/100190
35.772,97 13/X/100191
13.242,71 13/X/100192
7.517,43 13/X/100193
83.736,38 13/X/100194
12.716,31 13/X/100195
127.665,49 13/X/100196
23.209,29 13/X/100197
80.087,13 13/X/100198
10.953,20 13/X/100199
8.880,84 13/X/100200
35.271,57 13/X/100201
18.447,40 13/X/100202
131.203,31 13/X/100203
24.929,32 13/X/100204
44.242,77 13/X/100205
10.615,24 13/X/100206
9.986,87 13/X/100207
10.000.000

Quart.- Autoritzar i disposar una despesa de vint milions (20.000.000) € del pressupost
de despeses Corporatiu per al finançament dels fons concedits en el marc de la línia
de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” del Programa complementari de
suport a l’economia productiva local (Fase 1) amb la distribució següent:
-

Una despesa de deu milions (10.000.000) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30101/241A0/46241 del pressupost de despeses del Servei
de Mercat de Treball de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació, per a l’anualitat 2013.

-

Una despesa de deu milions (10.000.000) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30101/241A0/46241 del pressupost de despeses del Servei
de Mercat de Treball de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació per a l’anualitat 2014, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.

Cinquè.- Declarar la plurianualitat de la despesa anterior.

75/359

Sisè.- Aprovar l’Annex II que s’adjunta al present Dictamen i que comprèn la taula de
distribució dels imports a percebre per cadascun dels ens que ostenten la consideració
de destinataris en el marc de la línia de suport al “finançament dels plans locals
d’ocupació” del Programa complementari de suport a l’economia productiva local
(Fase1).
Setè.- Aprovar la convocatòria pública per la concessió dels ajuts corresponents a les
línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del manteniment
dels camins locals” (Fase 2) i l’obertura del termini de presentació de sol·licituds des
del 3 de febrer del 2014 al 27 de març del 2014.
Vuitè.- Habilitar expressament i àmpliament al Diputat delegat per a la Cooperació
Local per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest Programa
complementari de suport a l’economia productiva local.
Novè.- Reservar una quantitat màxima de vint milions (20.000.000) €, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents, per tal de fer front a la concessió dels ajuts
corresponents a les línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i
reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la
millora i del manteniment dels camins locals” (Fase 2), condicionada a l’existència de
crèdit hàbil i suficient en el pressupost de despeses corporatiu per a l’anualitat 2014,
per a les quals s’ha aprovat la corresponent obertura de convocatòria pública d’ajuts:
-

Una despesa de deu milions (10.000.000) € amb càrrec a la partida
G/50100/155A0/76241 del pressupost de despeses de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

-

Una despesa de deu milions (10.000.000) € amb càrrec a la partida
G/50202/156A0/76241 del pressupost de despeses de la Gerència de Serveis
d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic.

Desè.- Aprovar l’Annex III, relatiu a “Recomanacions sobre l’aplicació de clàusules i
criteris de valoració per a la generació d’ocupació en el marc del “Programa
complementari de suport a l’economia productiva local” que s’adjunta al present
Dictamen.
Onzè.- Aprovar els formularis normalitzats per a la tramitació dels ajuts concedits en el
marc del “Programa complementari de suport a l’economia productiva local” que
figuren a l’Annex IV d’aquest Dictamen:
-

Formulari de sol·licitud dels ajuts a atorgar en el marc de les línies de suport
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels
camins locals” (Fase 2), corresponent al tràmit “P100” i amb codi P101.

-

Formulari de Memòria d’activitats referit a les actuacions desenvolupades en el
marc de les línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació
d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i
del manteniment dels camins locals” (Fase 2), corresponent al tràmit “P100” i
amb codi P102.
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-

Formulari d’acceptació dels fons concedits en el marc de les línies de suport
“finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1), “finançament de la
reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular
local” i “finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” (Fase
2) del Programa complementari de suport a l’economia productiva local,
corresponents al tràmit “P300”, amb codi P302.

-

Formularis de justificació de les despeses relatives als ajuts atorgats en el marc
de la línia de suport al “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1),
corresponents al tràmit “P400”, amb codis P405 i P406.

-

Formularis de justificació dels ajuts que s’atorguin en el marc de les línies de
suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del
manteniment dels camins locals” (Fase 2), corresponents al tràmit “P400” i amb
codis P407 i P408.

-

Formulari de Certificació d’inici de treballs ,referit a les línies de suport
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels
camins locals” (Fase 2), corresponent al tràmit “P500” i amb codi P501.

Dotzè.- Notificar els presents acords als ens destinataris dels fons concedits en el
marc de la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1).
Tretzè.- Aprovar la incorporació dels tràmits de sol·licitud, “P100”, i de certificació
d’inici de treballs, ”P500”, i aprovar l’actualització dels tràmits d’acceptació d’ajut
“P300” i de justificació de despeses, “P400”, i dels seus formularis corresponents a la
Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Catorzè.- Aprovar les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i que figuren a l’Annex V d’aquest
Dictamen.
Quinzè.- Correspondrà a la Direcció de Serveis de Concertació Local la responsabilitat
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Programa
complementari de suport a l’economia productiva local incorporats a la Seu
Electrònica, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Setzè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors i la
relació total d’ajuts atorgats corresponents a la línia de suport “finançament dels plans
locals d’ocupació” (Fase 1).
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Gerència dels Serveis de Cultura
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria, segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’adquisició,
lloguer i/o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències
dels espais escènics municipals. Any 2013.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Diputat Adjunt de la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Amb data 12 de setembre de 2013 (registre d’acords 396/13) es varen aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores i la
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’adquisició,
lloguer i/o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels
espais escènics municipals per a l’any 2013 (publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 26 de setembre de 2013), d’acord amb l'Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en
depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener
de 2009.
Atès que el dia 15 d’octubre de 2013 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per a aquesta convocatòria.
De conformitat amb l’article 12 de les esmentades Bases Reguladores i convocatòria
de concessió de subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït l’òrgan col·legiat integrat per la Diputada
adjunta de Cultura (com a presidenta de l’Òrgan responsable), per la Coordinadora en
matèria de Cultura, per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística, per la Cap de la Secció
Tècnica de l’Oficina de Difusió Artística i per un tècnic en matèria de Cultura; per dirigir
la instrucció de procediment i formular la corresponent proposta de resolució de la
convocatòria 05263/13, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds en funció
de la major puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració previstos en les
Bases reguladores i la convocatòria.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds i que
consta a l’expedient.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la reunió, celebrada a les 10 h. del dia 20 de novembre de 2013 i que consta
a l’expedient.
Atès que el pressupost màxim que la Junta de Govern de data 12 de setembre de
2013 va aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de setanta mil (70.000) €, dels
quals set mil (7.000) € corresponien a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46202
i seixanta-tres mil (63.000) € corresponien a l’aplicació pressupostària
G/40103/335A0/76204.
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Atès el que disposa l’article desè de les Bases Reguladores i la convocatòria aprovada
per la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2013 relatiu a la possibilitat
d’habilitar
les
aplicacions
pressupostàries
G/40103/335A0/46900
i
G401023/335A0/76904 depenen de la diferent tipologia dels ens beneficiaris que es
presentin a la convocatòria.
Atès que s’ha presentat a aquesta convocatòria de subvencions en totes les modalitats
(adquisició, lloguer i actualització) l’empresa pública Viladecans Qualitat, SL cal
habilitar
les
aplicacions
pressupostàries
G/40103/335A0/46900
i
G401023/335A0/76904.
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, en matèria de Cultura de la Diputació
de Barcelona, per a les adquisicions, els lloguers i/o les actualitzacions d’un sistema de
venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals per a l’any
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.
Relació de subvencions estimades:
NIF

Ens local

70

Adquisició
Lloguer
Actualització
Actualització
Lloguer
Actualització

7.700 €
1.700 €
100 €
600 €
250 €
1.050 €

Operació
comptable /
posició
1303005081/1
1303005081/2
1303005081/3
1303005081/4
1303005081/5
1303005081/6

69

Lloguer

1.800 €

1303005081/7

68

Actualització
Adquisició
Lloguer
Adquisició
Adquisició
Lloguer
Adquisició
Adquisició
Lloguer

4.100 €
24.500 €
2.350 €
8.250 €
3.000 €
800 €
4.000 €
9.700 €
100 €

1303005081/8
1303005081/9
1303005081/10
1303005081/11
1303005081/12
1303005081/13
1303005081/14
1303005081/15
1303005081/16

Punts

XXXXXXXX Viladecans Qualitat, SL

70

XXXXXXXX Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

70

XXXXXXXX Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Organisme Autònom Municipal Centre
XXXXXXXX
Cultural Sant Cugat
XXXXXXXX Ajuntament de Vic
XXXXXXXX Ajuntament de Sabadell

68

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

64
64
63
62
62
60

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de l’Hospitalet
Ajuntament de Montmeló
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Modalitat

Import
concedit

Segon.- Desestimar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Castellbisbal (NIF
XXXXXXXXX) per incompliments de requisits ja que a la sol·licitud presentada no es
va acreditar el compromís de lloguer o adquisició o la factura (si l’adquisició o lloguer ja
s’ha efectuat) tal i com recull l’article cinquè de les Bases Reguladores i la
convocatòria.
Tercer.- Aprovar el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als projectes
presentats segons estableixen les Bases reguladores i la convocatòria i atenent a la
disponibilitat pressupostària:
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
de valoració fixats a l’article 9 de les Bases reguladores i la convocatòria. La puntuació
màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 70 punts.
Un cop puntuat cadascun dels criteris de les sol·licituds s’han sumat les puntuacions
obtingudes. Totes les sol·licituds han superat els 35 punts i han estat considerades
estimades tal i com estableix l’article 9 de les Bases reguladores i la convocatòria.
Tal i com estableixen les Bases reguladores i la convocatòria al seu article novè, el
suport per a cada projecte consisteix en un percentatge del cost que pot arribar a un
màxim de:
•
•
•

El 50% en el cas d’adquisicions
El 40% en el cas de lloguers
El 30% en el cas d’actualització

S’estableix com a cost les despeses subvencionables, fixades a l’article 16 de les
Bases Reguladores i la convocatòria. L’IVA no ha estat subvencionable quan el
beneficiari ha manifestat que pot repercutir-lo.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (no establertes a l’article 16) la Diputació no les ha tingut en
consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. Concretament, en tots els casos no s’han
valorat els conceptes de despeses de personal del propi ens, els caixets, i les
despeses de compra de carnets de l’espectador. Pel que fa a la modalitat
d’actualització no s’ha valorat la formació de personal, la introducció de dades i la
verificació de registres existents.
També s’ha tingut en consideració que les sol·licituds presentades en la modalitat de
lloguer només rebin suport econòmic per un màxim de 12 mesos entre els anys 2012 i
2013, tal i com queda establert a l’article 1 de les bases.
En els casos que s’ha presentat una despesa plurianual només s’ha tingut en compte
la part que correspon a l’exercici pressupostari del 2013.
Tots els projectes han obtingut 60 o més punts i coincideixen perfectament amb les
línies i valors impulsats estratègicament des de l’àmbit de Cultura de l’Àrea de
Presidència i, per aquest motiu els correspondria el percentatge màxim de suport
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segons la modalitat presentada, fixats al punt
convocatòria.

9 de les Bases reguladores i la

Procediment aplicat per reduir el suport a les actuacions segons disponibilitat
pressupostària
Un cop aplicats tots aquests criteris, la suma dels ajuts per cadascuna de les
sol·licituds, tant per la modalitat de lloguer, com per la modalitat d’adquisició i
actualització, ha resultat superior a la disponibilitat pressupostària consignada en
aquesta convocatòria, motiu pel qual es proposa reduir les aportacions aplicant els
següents criteris:
Pel que fa a la modalitat de lloguer:
La quantia màxima destinada a la modalitat de lloguer ha estat de set mil (7.000) €.
S’han presentat 6 sol·licituds per la modalitat de lloguer, la suma del cost total de les
quals ascendeix a 50.000 € aproximadament, i aplicant el 40% de suport que els
correspondria supera la disponibilitat pressupostària. Per aquet motiu es proposa
reduir el percentatge de suport de la següent manera:
1. S’ha disminuït de manera lineal el percentatge de suport en la modalitat de
lloguer un 19 %, per la qual cosa el percentatge de suport del 40% establert a
les Bases reguladores i la convocatòria queda fixat en un 21%, establint una
subvenció mínima de 100 €.
2. S’ha establert un import màxim de 2.350 € de subvenció per ens, que
correspon aproximadament a un terç del total del pressupost per aquesta
modalitat.
Pel que fa a la modalitat d’adquisició i actualització:
La quantia màxima destinada a la modalitat d’adquisició i actualització ha estat de
seixanta-tres mil (63.000) €. S’han presentat 10 sol·licituds, la suma del cost total de
les quals ascendeix a 29.000 € pel que fa a l’actualització i 125.000 € pel que fa a
l’adquisició, aproximadament. Si apliquem el suport que els correspondria, el 30% en
l’actualització i el 50% en l’adquisició, el resultat seria de 72.500 € de suport, xifra que
supera la disponibilitat pressupostària. Per aquest motiu es proposa reduir el
percentatge de suport de la següent manera:
1. S’ha disminuït de manera lineal el percentatge de suport en la modalitat
d’adquisició un 3%, per la qual cosa el percentatge de suport del 50% establert
a les Bases reguladores i la convocatòria queda fixat en un 47%.
2. S’ha disminuït de manera lineal el percentatge de suport en la modalitat
d’actualització un 10%, per la qual cosa el percentatge de suport del 30%
establert a les Bases reguladores i la convocatòria queda fixat en un 20%. S’ha
reduït més la modalitat d’actualització en tractar-se de programes que van
rebre suport l’any 2012 a la mateixa convocatòria.
S’han arrodonit tots els imports en múltiples de 50 i 100 €.
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En el cas que l’import total a atorgar, segons amb els barems establerts, superi la
quantitat sol·licitada per l’ens, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.
Quart.- Autoritzar i disposar una despesa total de setanta mil (70.000) € per fer front a
les subvencions que s’atorguen, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost de l’exercici 2013:
G/40103/335A0/46202 - Import total: cinc mil tres-cents (5.300) €
G/40103/335A0/46900 - Import total: mil set-cents (1.700) €
G/40103/335A0/76204 – Import total: cinquanta-cinc mil dos-cents (55.200) €.
G/40103/335A0/76904 – Import total: set mil vuit-cents (7.800) €.
Cinquè.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents :
El termini de justificació serà el 31 de març de 2014.
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i
organismes autònoms locals:
•

Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat
pel secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació
d’obligacions reconegudes de l’activitat. Per a l’acceptació d’aquest certificat
caldrà que les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per
l’ens beneficiari de la subvenció.
Mitjançant aquest certificat, el fedatari públic donarà fe de:
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de
Barcelona, tots els documents originals justificatius de les obligacions
referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera
el 100% del seu cost.
c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i
financeres i amb la Seguretat Social.

En el cas d’altres ens instrumentals (entitats públiques empresarials, societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals):
•

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i
els resultats obtinguts.
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b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei
General de Subvencions.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà d’indicar el cost total del projecte.
2) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil
o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots
els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat el
projecte a que es refereixen. En el cas que es presentin documents
justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte
de poder retornar-los al beneficiari.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització
o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui
a la reducció operada.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a: http://www.diba.cat/oda/descarregues
Sisè.- 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.
Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera individualitzada,
en els terminis establerts a l’article 13 de les Bases Reguladores i la convocatòria, a fi
i efecte que presentin la documentació oportuna per tal de justificar la subvenció.
Vuitè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 24 de les Bases reguladores i la
convocatòria i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la
convocatòria, segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les programacions
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la
província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem
al Teatre, per al curs escolar 2013-2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Diputat Adjunt de la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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Amb data 26 de setembre de 2013 (registre d’acords 435/13) es varen aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores i la
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de
la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al
Teatre per al curs 2013-2014 (publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 8 d’octubre de 2013), d’acord amb l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial
de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
Atès que el dia 26 d’octubre de 2013 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per a aquesta convocatòria.
De conformitat amb l’article 11 de les esmentades Bases reguladores i convocatòria de
concessió de subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït l’òrgan col·legiat integrat per la diputada
adjunta de Cultura (com a presidenta de l’Òrgan responsable), el diputat adjunt
d’Educació, la coordinadora en matèria de Cultura, el gerent de serveis d’Educació, la
cap de l’Oficina de Difusió Artística, un tècnic en matèria de Cultura i una tècnica en
matèria d’Educació; per dirigir la instrucció de procediment i formular la corresponent
proposta de resolució de la convocatòria 05283/13, un cop s’ha procedit a la valoració
de les sol·licituds en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de
valoració previstos en les Bases reguladores i la convocatòria.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds i que
consta a l’expedient.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la reunió, celebrada a les 13 h. del dia 28 de novembre de 2013 i que consta
a l’expedient.
Atès que la quantia màxima que la Junta de Govern de data 26 de setembre de 2013
va aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de cent vuitanta-sis mil (186.000) €,
dels quals noranta-tres mil (93.000) € corresponen a l’exercici pressupostari 2013 i
noranta-tres mil (93.000) € corresponen a l’exercici pressupostari 2014.
Atès el que disposa l’article desè de les Bases reguladores i la convocatòria aprovada
per la Junta de Govern de data 26 de setembre de 2013 relatiu a les aplicacions
pressupostàries que es podrien veure afectades i atès la diferent tipologia d’ens
beneficiaris presentats, només cal habilitar les aplicacions pressupostàries inicialment
previstes i que són G/40103/335A0/46201 i G/40103/335A0/46300, així com les
anàlogues del pressupost per a l’exercici 2014.
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

84/359

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, en matèria de Cultura de la Diputació
de Barcelona, per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no
oferta el programa Anem al Teatre per al curs escolar 2013-2014 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.
Relació de subvencions estimades:
Total
punts

NIF

Ens local

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament d'Ullastrell
Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès
Patronat Municipal d'Educació de Terrassa
Patronat Municipal. de Cultura, Educació,
Infància i Joventut les Franqueses del Vallès
Patronat Municipal. d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament de Cardedeu

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
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225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

%
Import
Dèficit del concedit
concedit
programa sobre el
arrodonit
dèficit
1.987,20 €
48%
950 €
670,08 €
48%
320 €
4.106,07 €
48%
1.970 €
7.953,57 €
48%
3.810 €
17.050,40 €
48%
8.180 €
11.050,25 €
48%
5.300 €
479,22 €
48%
230 €
38.200 €
48%
18.330 €
2.083,97 €
48%
1.000 €
9.630 €
48%
4.620 €
3.197,90 €
48%
1.530 €
926,01 €
41%
380 €
4.730,12 €
48%
2.270 €
1.828,10 €
48%
880 €
7.092,72 €
48%
3.400 €
2.347,15 €
41%
960 €
672,72 €
41%
270 €
6.546,35 €
48%
3.140 €
16.570,29 €
48%
7.950 €

225

6.620,62 €

48%

3.180 €

225

3.237,30 €

48%

1.550 €

222
222
221
221
220
220
218
217
217
215

1.662,46 €
6.531,15 €
51.710,67 €
2.253,05 €
3.602,25 €
3.654,17 €
3.555,66 €
5.292,30 €
3.472,48 €
6.571,30 €

41%
41%
48%
48%
48%
48%
48%
48%
41%
48%

680 €
2.670 €
23.900 €
1.080 €
1.720 €
1.750 €
1.700 €
2.540 €
1.420 €
3.150 €

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

Total
punts

Ens local
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de La Llagosta
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Patronat Municipal. de Cultura de Ripollet
Ajuntament de Caldes de Montbui
Mancomunitat Intermunicipal la Vall del Tenes
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Montornès del Vallès
Patronat Municipal. de Serveis d'Atenció a les
persones de Martorell
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç del Horts

215
215
213
213
212
212
212
210
210
207
205
203
202
201
200
194
190
185
185
174

%
Import
Dèficit del concedit
concedit
programa sobre el
arrodonit
dèficit
12.689 €
48%
6.090 €
4.068,10 €
48%
1.950 €
12.309 €
43%
5.290 €
2.825,65 €
43%
1.210 €
3.070,73 €
41%
1.260 €
3.014,60 €
48%
1.450 €
1.485 €
48%
710 €
3.355,55 €
43%
1.440 €
31.861,66 €
48%
15.290 €
471,70 €
38%
180 €
15.995 €
38%
6.070 €
446,60 €
33%
150 €
8.472 €
38%
3.220 €
7.777,55 €
38%
2.950 €
8.752,20 €
33%
2.890 €
26.768,35 €
38%
10.170 €
9.689 €
38%
2.420 €
319,50 €
28 %
100 €
2.145 €
28%
600 €
10.728,26 €
23%
2.470 €

174

6.660 €

28%

1.860 €

170
167
158
155
133

243,40 €
1.432,60 €
4.021,30 €
28.610,45 €
7.987,75 €

23%
13%
13%
18%
18%

100 €
190 €
520 €
5.150 €
1.440 €

Segon.- Aprovar el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
programacions presentades segons estableixen les Bases reguladores i la
convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària.
Totes les sol·licituds han estat admeses, analitzades i valorades segons els criteris
objectius de valoració de les programacions, fixats a l’article 9 de les Bases
reguladores i la convocatòria. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte
era de 225 punts.
Totes les sol·licituds han tingut una puntuació total igual o superior a 120 punts, amb
un mínim de 60 punts en la programació proposada (criteris 1, 2 i 3) i han estat
considerades estimades, tal i com estableix l’article 9 de les Bases reguladores i la
convocatòria.
Tal i com estableixen les Bases reguladores i la convocatòria al seu article 10, la
subvenció concedida serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de
les despeses subvencionables que no queda coberta amb els ingressos de l’alumnat,
altres subvencions i/o patrocinis) i, en cap cas, superarà els següents barems:
•
•

El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.
El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport
interurbà.
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Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a
l’article 15 de les Bases reguladores i la convocatòria, s’ha determinat l’import de la
subvenció en base a aquests preus unitaris màxims.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a l’article 1 i 15) no s’han tingut en consideració a l’hora
d’atorgar la subvenció.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses
subvencionables que s’han considerat excessives pel seu municipi i no han estat prou
justificades en la documentació presentada, s’ha fet una estimació que és la que s’ha
tingut en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. Per realitzar aquesta estimació
s’han tingut en compte les despeses que l’ens sol·licitant va justificar per aquesta
activitat el curs 2012-13 i a la qual la Diputació va donar suport.
Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions segons
estableixen les Bases reguladores i la convocatòria.
Tal i com estableix l’article 9 de les Bases reguladores i la convocatòria serà aplicable
el percentatge màxim de suport (50% del dèficit del programa) a aquells que obtinguin
les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin un puntuació
menor.
Els projectes que han obtingut 210 o més punts coincideixen perfectament amb les
línies i valors impulsats estratègicament des del Programa Anem al Teatre, per aquest
motiu, els correspondria el percentatge màxim de suport del 50% sobre el dèficit del
programa.
S’ha disminuït el percentatge màxim de suport als projectes que han obtingut una
puntuació menor a 210, establint els següents barems:
•
•
•

Els projectes amb una puntuació compresa 190 i 209 punts els correspondria
un 40% del dèficit.
Els projectes amb una puntuació compresa 170 i 189 punts els correspondria
un 30% del dèficit.
Els projectes amb una puntuació compresa 120 i 169 punts els correspondria
un 20% del dèficit.

Tal i com preveu l’article 9 de les Bases reguladores i la convocatòria el percentatge
de suport es podrà reduir en els casos següents:
1. En les sol·licituds que han obtingut una puntuació inferior a 15 punts en el
criteri 5 (Qualitat de la infraestructura de l’espai escènic). En aquest cas
s’ha establert disminuir el percentatge de suport en un 5%.
2. Als ens beneficiaris que en la convocatòria anterior (curs 2012/13) no van
ajustar el seu balanç final al pressupost presentat en la sol·licitud en un
90%. En aquest cas s’ha establert disminuir el percentatge de suport en un
7%.
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Procediment aplicat per reduir el suport a les programacions estimades segons
disponibilitat pressupostaria
Un cop aplicats tots els criteris anteriors, la suma dels ajuts econòmics per cadascuna
de les sol·licituds ha resultat superior a la disponibilitat pressupostària consignada en
aquesta convocatòria, motiu pel qual es proposa reduir les aportacions aplicant els
següents criteris:
1. S’ha disminuït de manera lineal el 2% del percentatge de suport sobre totes
les programacions estimades.
2. S’ha establert un import màxim de subvenció de 23.900 € per municipi.
S’ha establert una quantia mínima de 100 € de subvenció per municipi.
En el cas que l’import total a atorgar, segons amb els barems establerts, superi l’import
sol·licitat per l’ens, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.
S’ha procedit a l’arrodoniment dels ajuts atorgats en múltiples de 10 €.
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de cent vuitanta-sis mil (186.000) € per
al curs escolar 2013-2014, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
G/40103/335A0/46201 i G/40103/335A0/46300 del pressupost 2013 i les aplicacions
pressupostàries anàlogues del 2014 per fer front a les subvencions que s’atorguen.
Quart.- Declarar la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al
pressupost de l’any 2013 la quantitat global de noranta-tres mil (93.000) €, dels quals
vuitanta-set mil nou-cents quinze (87.915) € aniran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/335A0/46201 i cinc mil vuitanta-cinc (5.085) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46300, i amb càrrec del pressupost de l’any
2014 la quantitat global de noranta-tres mil (93.000) €, dels quals vuitanta-set mil
nou-cents quinze (87.915) € aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga de
la G/40103/335A0/46201 i cinc mil vuitanta-cinc (5.085) € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària anàloga de la G/40103/335A0/46300, d’acord amb el següent detall:
NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ens local
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de La Llagosta
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Montcada i Reixac

Import
concedit
150 €
950 €
2.890 €
180 €
3.150 €
2.420 €
320 €
680 €
1.970 €
5.150 €
100 €
1.260 €
23.900 €
1.450 €
1.080 €
2.670 €
520 €
190 €
3.810 €
6.070 €
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Anualitat
2013
75 €
475 €
1.445 €
90 €
1.575 €
1.210 €
160 €
340 €
985 €
2.575 €
50 €
630 €
11.950 €
725 €
540 €
1.335 €
260 €
95 €
1.905 €
3.035 €

Anualitat
2014
75 €
475 €
1.445 €
90 €
1.575 €
1.210 €
160 €
340 €
985 €
2.575 €
50 €
630 €
11.950 €
725 €
540 €
1.335 €
260 €
95 €
1.905 €
3.035 €

Operació comptable
/posició
1303005287 / 1-2
1303005287/ 3-4
1303005287/ 5-6
1303005287/ 7-8
1303005287/ 9-10
1303005287/ 11-12
1303005287/ 13-14
1303005287/ 15-16
1303005287/ 17-18
1303005287/ 19-20
1303005287/ 21-22
1303005287/ 23-24
1303005287/ 25-26
1303005287/ 27-28
1303005287/ 29-30
1303005287/ 31-32
1303005287/ 33-34
1303005287/ 35-36
1303005287/ 37-38
1303005287/ 39-40

NIF

Ens local

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Vicenç del Horts
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament d'Ullastrell
Institut Municipal d'Educació de Mollet del
Vallès
Mancomunitat Intermunicipal la Vall del
Tenes
Patronat Municipal d'Educació de Terrassa
Patronat Municipal de Cultura de Ripollet
Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut les Franqueses del Vallès
Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les
persones de Martorell
Patronat Municipal d'Educació de
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
TOTALS

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
concedit
1.720 €
2.470 €
8.180 €
5.300 €
230 €
18.330 €
5.290 €
3.220 €
1.210 €
1.750 €
1.000 €
1.700 €
6.090 €
600 €
1.440 €
4.620 €
1.440 €
1.530 €
15.290 €
380 €
2.270 €
880 €
710 €
2.540 €
3.400 €
100 €
1.950 €
960 €
1.420 €
270 €

Anualitat
2013
860 €
1.235 €
4.090 €
2.650 €
115 €
9.165 €
2.645 €
1.610 €
605 €
875 €
500 €
850 €
3.045 €
300 €
720 €
2.310 €
720 €
765 €
7.645 €
190 €
1.135 €
440 €
355 €
1.270 €
1.700 €
50 €
975 €
480 €
710 €
135 €

Anualitat
2014
860 €
1.235 €
4.090 €
2.650 €
115 €
9.165 €
2.645 €
1.610 €
605 €
875 €
500 €
850 €
3.045 €
300 €
720 €
2.310 €
720 €
765 €
7.645 €
190 €
1.135 €
440 €
355 €
1.270 €
1.700 €
50 €
975 €
480 €
710 €
135 €

Operació comptable
/posició
1303005287/ 41-42
1303005287/ 43-44
1303005287/ 45-46
1303005287/ 47-48
1303005287/ 49-50
1303005287/ 51-52
1303005287/ 53-54
1303005287/ 55-56
1303005287/ 57-58
1303005287/ 59-60
1303005287/ 61-62
1303005287/ 63-64
1303005287/ 65-66
1303005287/ 67-68
1303005287/ 69-70
1303005287/ 71-72
1303005287/ 73-74
1303005287/ 75-76
1303005287/ 77-78
1303005287/ 79-80
1303005287/ 81-82
1303005287/ 83-84
1303005287/ 85-86
1303005287/ 87-88
1303005287/ 89-90
1303005287/ 91-92
1303005287/ 93-94
1303005287/ 95-96
1303005287/ 97-98
1303005287/ 99-100

3.140 €

1.570 €

1.570 € 1303005287/101-102

10.170 €

5.085 €

5.085 € 1303005287/103-104

7.950 €
2.950 €

3.975 €
1.475 €

3.975 € 1303005287/105-106
1.475 € 1303005287/107-108

3.180 €

1.590 €

1.590 € 1303005287/109-110

1.860 €

930 €

930 € 1303005287/111-112

1.550 €

775 €

775 € 1303005287/113-114

186.000 €

93.000 €

93.000 €

Cinquè.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents:
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el dia 20 de setembre
de 2014.
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
En el cas d’ajuntaments, ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals.
1) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques, segons

el model que es podrà descarregar al web del programa, signat pel secretari /
interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions
reconegudes de l’activitat. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les
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factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari
de la subvenció.
Mitjançant aquest certificat, el fedatari públic donarà fe de:
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de
Barcelona, tots els documents originals justificatius de les obligacions
referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no
supera el 100% del seu cost.
c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i
financeres i amb la Seguretat Social.
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que

es podrà descarregar al web del programa.
3) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades

en les bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
En el cas d’altres ens beneficiaris instrumentals (entitats públiques empresarials,
societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals
l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer
efectiva l’aportació de la Diputació, cal que presentin:
Per subvencions d’import superior a 20.000 €
1) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i
els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei
General de Subvencions.
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que
es podrà descarregar al web del programa.
Per subvencions d’import inferior a 20.000 €
1) Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en les bases, així com de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.
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b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en
endavant RLGS).
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que
es podrà descarregar al web del programa.
En la confecció de la memòria econòmica (1b) s’hauran de tenir en compte els
següents aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la
beneficiari/ària.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització
o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui
a la reducció operada.
Tots els models dels documents necessaris per la justificació podran trobar-se a
l’apartat corresponent de la pàgina web del Programa Anem al Teatre
(http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues):
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada.
Sisè.- 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.
Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera individualitzada,
en els terminis establerts a l’article 12 de les Bases reguladores i la convocatòria, a fi i
efecte que presentin la documentació oportuna per tal de justificar la subvenció.
Vuitè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 23 de les Bases reguladores i la
convocatòria i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
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22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100505 Mobiliari i equipament intern divers del teatre auditori de Llinars del
Vallès, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.”.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt de 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 “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 l’ens destinatari ha fet constar que l’execució/aprovació de l’actuació anirà a
càrrec de Llinars Cultural, SLU (NIF XXXXXXXXX), i ha acreditat en el marc de la
formalització del preacord que es tracta d’un ens instrumental de l’ens destinatari o
que integra el seu sector públic.
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.
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 12.2 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.
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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 de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Llinars del Vallès
XXXXXXXXX
Mobiliari i equipament intern divers del Teatre Auditori de
Llinars del Vallès.
13/X/100505
405.000 €
200.000 €
2013
205.000 €
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona,
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm.
882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit per el Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i
Marimon en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació
de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/5/2012.
AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS, representat per l’alcalde de l’Ajuntament de
Llinars del Vallès, Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Neus
Puig Casademunt.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. 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.

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.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 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

Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Llinars del Vallès 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
Ajuntament de Llinars del Vallès
NIF
XXXXXXXXXX
Mobiliari i equipament intern divers del teatre auditori de
Actuació
Llinars del Vallès.
Codi XGL
13/X/100505
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
Àmbit de concertació
“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:
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- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació

Periodificació

Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
405.000 €
2013
200.000 €
2014
205.000 €
2015
2016
2017
G/40103/335A0/76240 (2013)
G/40103/335A0/762 (2014)

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Quart.- Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
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5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
En cas d’ajuts plurianuals,la Diputació procedirà a ordenar el pagament de l’import
corresponent a l’any en curs, quedant la resta pendent de fer efectiu a partir de la
presentació del corresponent justificant de despeses.
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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
Setè.- Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè.- Documentació tècnica
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.
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Novè.- Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè.- Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
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, 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.
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Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents mil (200.000) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/76240, del vigent pressupost corporatiu i
una despesa
de dos-cents cinc mil (205.000) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/335A0/762 del pressupost de l’exercici 2014, condicionada a
l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llinars del Vallès per al seu
coneixement i efectes.
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni específic 13/X/100334 amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per
portar a terme l’actuació “Remodelació de la Patronal” amb un import de
dos-cents vint mil (220.000) €, en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Diputat 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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
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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 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.
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 12.2.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 del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació

Periodificació

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
XXXXXXXXX
Remodelació de La Patronal
13/X/100334
220.000 €
110.000 €
110.000 €

2013
2014
2015
2016
2017
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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:
“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. Joan Guasch
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 SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l’Alcaldessa, Il·lma. Sra.
Maria Montserrat Mundi Mas, assistida per la secretària de l’ens, Sra. Helena Muñoz
Amorós
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 la 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.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 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...
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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. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 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 Sant Quirze del Vallès
XXXXXXXXXX
Remodelació de La Patronal
13/X/100334
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
2. 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
220.000 €
2013
110.000 €
2014
110.000 €
2015
G/40101/334A1/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
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3. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
4. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
4. En cas d’ajuts plurianuals,la Diputació procedirà a ordenar el pagament de l’import
corresponent a l’any en curs, quedant la resta pendent de fer efectiu a partir de la
presentació del corresponent justificant de despeses.
6. 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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
7. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
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8. Documentació tècnica
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.
9. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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, 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).
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- 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.
14. 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.
15. 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.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent deu mil (110.000) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40101/334A1/76240 del vigent pressupost corporatiu, i
una despesa de cent deu mil (110.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/13101/334A1/762 del pressupost de l’exercici 2014, condicionada a l'existència de
crèdit hàbil i suficient.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni específic 13/X/100332 amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per
portar a terme l’actuació “Remodelació del Centre Cívic Masia Can Feliu” amb un
import de dos-cents vint mil (220.000) €, en el marc de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Diputat 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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
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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 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.
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 12.2.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 del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació

Periodificació

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
XXXXXXXXX
Remodelació del Centre Cívic de la Masia de Can Feliu
13/X/100332
220.000 €
110.000 €
110.000 €

2013
2014
2015
2016
2017
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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:
“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. Joan Guasch
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 SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l’Alcaldessa, Il·lma. Sra.
Maria Montserrat Mundi Mas, assistida per la secretària de l’ens, Sra. Helena Muñoz
Amorós
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 la 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.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 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...
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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. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 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 Sant Quirze del Vallès
XXXXXXXXX
Remodelació del Centre Cívic de la Masia de Can
Feliu
13/X/100332
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
2. 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
220.000 €
2013
110.000 €
2014
110.000 €
2015
G/40101/334A1/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
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3. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
4. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
4. En cas d’ajuts plurianuals,la Diputació procedirà a ordenar el pagament de l’import
corresponent a l’any en curs, quedant la resta pendent de fer efectiu a partir de la
presentació del corresponent justificant de despeses.
6. 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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
7. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
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8. Documentació tècnica
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.
9. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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, 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).
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- 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.
14. 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.
15. 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.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent deu mil (110.000) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40101/334A1/76240 del vigent pressupost corporatiu, i
una despesa de cent deu mil (110.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/13101/334A1/762 del pressupost de l’exercici 2014, condicionada a l'existència de
crèdit hàbil i suficient.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, desestimar el recurs
de reposició presentat per l’entitat Associació Cultural Plataforma Odèon, el
passat 5 de desembre de 2013, contra l'acord de la Junta de Govern de data 31
d'octubre de 2013, en virtut del qual es desestimava la sol·llicitud presentada per
aquesta entitat a la convocatòria de subvencions per a entitats de cultura
popular i tradicional amb programació continuada d'activitats anuals per a l'any
2013 (codi de convocatòria: 05123).- 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:
El dia 5 de desembre de 2013 ha entrat en el Registre General de la Diputació, un
escrit mitjançant el qual el Sr. Josep Vallès i Reixach, en representació de l’Associació
Cultural Plataforma Odèon formula recurs de reposició contra la Resolució de la Junta
de Govern de data 31 d’octubre de 2013, en virtut de la qual es desestimava la
sol·licitud presentada en la convocatòria de subvencions per a entitats de cultura
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popular i tradicional amb programació continuada d’activitats anuals per a l’any 2013
(codi convocatòria 05123) per no tractar-se d’una programació continuada d’activitats
anuals.
Les raons en les què l’entitat fonamenta el recurs són, per una banda, que “el projecte
presentat i objecte de denegació correspon a la programació del XI Festival Repercussió per l’Odèon, és a dir, es tracta de l’onzena edició ininterrumpuda d’aquest
projecte que es celebra anualment entre la darrera setmana de maig i la primera de
juny” i, per l’altra, que des de la Diputació de Barcelona, a través de l’Ajuntament de
Canet de Mar, durant els darrers anys s’ha concedit subvenció.
Enguany l’Àrea de Presidència-Cultura ha gestionat dues convocatòries de
subvencions de cultura popular i tradicional: una per a un projecte concret de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional; l’altra, per a entitats amb programació
continuada d’activitats anuals, entesa aquesta com un seguit d’activitats a
desenvolupar per una entitat al llarg de l’any, com així es desprén de la lectura dels
diferents apartats de les Bases reguladores.
Les Bases reguladores i la convocatòria oberta per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment i difusió de la
cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (codi convocatòria 04943/13) van ser
aprovades per Acord de la Junta de Govern el dia 11 d’abril de 2013, i les de la
convocatòria per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada
d’activitats anuals per a l’any 2013 (codi convocatòria 05123/13) per Acord de la Junta
de Govern de 9 de maig de 2013. Ambdues van ser publicades al BOPB i exposades
al web corporatiu, juntament amb un model normalitzat d’instància per a cada
convocatòria. El termini de presentació de sol.licituds per a ambdós casos finalitzava
el dia 10 de juny de 2013.
El recurrent va presentar sol.licitud en data 14 de maig de 2013 a la convocatòria
05123/13, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada d’activitats
anuals i el projecte a subvencionar es denominava XI Festival Re-percussió per
l’Odèon. Analitzada la documentació presentada amb la sol.licitud es corrobora que es
tracta d’un festival i, per tant - malgrat que fa 11 anys que s’organitza- és una única
activitat dins de les que possiblement l’entitat pugui realitzar al llarg de l’any, motiu pel
qual es descarta que es tracti d’una programació anual continuada d’activitats, com
requereix la Base 5 de la convocatòria a la que es va presentar.
Respecte al fet que en els darrers anys han rebut subvenció de la Diputació de
Barcelona a través de l’Ajuntament de Canet de Mar, cal dir que això ha estat possible
en tant que l’ajuntament de Canet de Mar sol.licitava aquesta subvenció a través de la
línia de festivals, gestionada per l’Oficina de Difusió Artística, dins del catàleg de
suport als ajuntaments de la Diputació de Barcelona.
Fetes aquestes consideracions, no pot estimar-se el recurs de reposició presentat per
l’Associació Cultural Plataforma Odèon.
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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.e) en relació
amb el 14.2 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
Primer.- Desestimar, en base als fets i fonaments jurídics expressats a la part
expositiva de la present resolució, el recurs de reposició presentat per l'entitat
Associació Cultural Plataforma Odèon el passat dia 5 de desembre de 2013 contra
l'acord de la Junta de Govern de data 31 d'octubre de 2013 en virtut del qual es
desestimava la sol·licitud presentada per aquesta entitat a la convocatòria de
subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada
d'activitats anuals per a l'any 2013 (codi de convocatòria: 05123), i confirmar en tots
els seus termes l'acte administratiu impugnat.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Associació Cultural Plataforma Odèon.
Gerència de Serveis de Biblioteques
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/99644 “2a. Fase (finalització) de la Biblioteca Guillem de Berguedà”, en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’import cinc-cents
mil (500.000) €, a l’Ajuntament de Puig-reig.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Diputat Adjunt de 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.
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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.
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 12.2.e) en relació
al 3.4.k) 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
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament el següent ajut, en el marc de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Puig-reig
XXXXXXXXX
2a. Fase (finalització) de la biblioteca Guillem de Berguedà
13/X/99644
500.000€
2013
500.000€
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
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Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“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 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 PUIG-REIG, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. Antonio
Clement Guitart, assistit per la secretària de l’ens Sra. Lourdes Anglada Codina.
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.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data <data>.

V.

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

PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Puig-reig i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL

Àmbit de concertació

Ajuntament de Puig-reig
XXXXXXXXX
2a. Fase (finalització) de la biblioteca Guillem de Berguedà
13/X/99644
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Aportació de la Diputació

Periodificació

Aplicació pressupostària

2013
2014
500.000 €
2015
2016
2017
G/13200/332A0/762

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
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Quart.- Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació 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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
Setè.- Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè.- Documentació tècnica
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.
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Novè.- Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè.- Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
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, 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.
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Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cinc-cents mil (500.000) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/132/332/762 del pressupost de l’exercici (2014),
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.

Aportació
Diputació
Aplicació
pressupostària

Pressupost 2013

Pressupost 2014

Pressupost 2015

TOTAL

-----

500.000 €

----

500.000 €

G/132/332/762

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens destinatari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
27.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, ampliar l’import estimatiu per
a l’any 2013 corresponent al contracte de Prestació del Servei Local de
Teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de
300.000 habitants, adjudicat per la Junta de Govern en sessió de 12 de setembre
de 2012, a l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF
XXXXXXXXX, corresponent al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les
Persones.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que es va adjudicar la contractació relativa a la Prestació del Servei Local de
Teleassistència als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000
habitants per acord de la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2012, mitjançant
procediment obert amb pluralitat de criteris, a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, SL (CIF XXXXXXXXX), amb vigència des de l’1 de gener de
2013 al 31 de desembre de 2014, pels següents preus unitaris:
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concepte
Prestació mensual del servei a
un usuari Tipus A
Prestació mensual del servei a
un usuari Tipus B
Prestació mensual del servei a
un usuari Tipus C

Import (IVA
exclòs)

% IVA

Import (IVA
inclòs)

15,72 €

4%

16,35

6,88 €

4%

7,16

2,10 €

4%

2,18

i un pressupost estimatiu biennal de 18.325.039,71 €, IVA exclòs, dels quals
10.712.632,99€, IVA exclòs, a càrrec dels Ens locals de la província de Barcelona
participants en el programa de Teleassistència i els 7.612.406,72€, IVA exclòs,
restants a càrrec del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i que es
va formalitzar el corresponent contracte en data 16 d’octubre de 2012.
Atès que, atenent la data d’adjudicació, al contracte li és d’aplicació el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre (TRLCSP).
Atès que la Junta de Govern de la Corporació, en data 26 de setembre de 2013, va
adoptar els acords següents:
“Primer.- Ampliar, en 2.407.037,22 € (IVA exclòs), l’import estimatiu biennal previst per
al contracte de Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants formalitzat amb l’empresa TELEVIDA
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL (CIF XXXXXXXXX) en data 16 d’octubre de
2012, d’acord amb l’exposat a l’informe de data 15 de juliol de 2013 del cap del Servei
d’Acció Social i del gerent de Serveis de Benestar Social.
Segon.- Modificar l’apartat primer de la clàusula 1.22) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la contractació de referència, que restarà del
següent tenor literal:
“El contractista facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona el 47% de
l’import del serveis actius durant aquest mes i als Ens locals participants en el
programa de Teleassistència el 53% restant. “
de conformitat
TRLCSP.

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

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

Exercici 2013
Exercici 2014

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

Orgànic

Programa

Econòmic

60101
60101

233A0
233

227.91
227
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Els 991.230,99 € de l’anualitat 2013 aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60101/231A0/227.91 i, d’aquests, 919.230,99 € s’adjudicaran mitjançant
l’ajustament comptable agrupat de l’operació número 1303901181, mentre que els
72.000 € restants quedaran condicionats a l’aprovació de les modificacions de crèdit
número 3925 i 3926.”
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris del
contracte, a partir de l’1 de novembre de 2013, es van incrementar en un 0,6%, per
variació de l’IPC.
Atès l’informe, de data 25 de novembre de 2013, del cap de la Gerència de Serveis de
Benestar Social, que a continuació es transcriu literalment:
“La teleassistència és un recurs social que es destina preferentment a persones
grans en situació de risc o fragilitat per tal de facilitar-los la vida al seu domicili.
Constitueix una modalitat de servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia
adequada i garantint la comunicació permanent amb l’exterior, permet detectar
situacions d’emergència i donar una resposta ràpida.
La Gerència de Serveis de Benestar de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona proveeix aquest servei als municipis de la província menors
de 300.000 habitats des de l’any 2005 mitjançant el programa “Servei Local de
Teleassistència”. El nombre d’usuaris del programa a 1 de gener de 2013 era de
61.000 i la previsió estimada a 31 de desembre de 2013 és de 62.000 usuaris.
Durant l’any 2012 aquest programa va experimentar canvis en el model de
finançament i de contractació que van fer que l’Àrea d’Atenció a les persones
endegués durant aquell any un procediment de contractació per tal de garantir la
continuïtat de la prestació del servei a partir del 1 de gener de 2013. Aquest
contracte havia de ser suficientment flexible per adaptar-se als diferents escenaris
que es podrien plantejar en funció de la decisió final de les institucions que hi
havien participat fins aquell moment (en especial l’IMSERSO).
Quan al 2013 es confirma aquest canvi de model, s’aprova una modificació del
contracte en la que s’amplia l’import estimatiu i el règim de pagament dels Ens
locals que hi participen.
Cal tenir en compte que aquest és un programa en què no és possible preveure de
manera exacta els recursos necessaris per a desenvolupar-lo durant l’exercici, ja
que es troba supeditat principalment a tres variables no conegudes a priori:
1) Demanda de serveis per part dels Ens locals.
La Teleassistència és un recurs clau per a les regidories de Serveis Socials del
municipis de la demarcació de Barcelona, perquè afecta als col·lectius més
vulnerables alhora que té un efecte preventiu i substitutori d’altres recursos molt
més costosos. És per aquest motiu que la Diputació intenta satisfer el màxim
possible la demanda del territori, sempre dins uns límits de creixement en funció del
grau de cobertura.
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D’altra banda aquesta demanda és imprevisible ja que depèn de les necessitats de
cada municipi i de les possibilitats d’aquest d’esmerçar recursos en el Programa.
2) Distribució de les instal·lacions en el temps.
En aquest contracte, la previsió del pressupost estimatiu necessari per a una
anualitat es fa en funció d’un nombre objectiu d’instal·lacions a final de l’exercici i
d’un ritme determinat d’instal·lacions mensuals. El cost d’aquestes instal·lacions
mensuals es calcula pressuposant que totes es fan el dia 15 de cada mes, ja que
cal tenir en compte que en aquest contracte es factura per dia de servei prestat.
Aquesta previsió, tot i ser l’única possible, és molt teòrica ja que qualsevol variació
en aquesta distribució incrementarà o disminuirà la facturació.
3) Tipus de serveis sol·licitats amb preus unitaris diferents.
Una altra variable que afecta la previsió de la facturació és la tipologia de serveis
instal·lats en cada municipi. La estimació inicial es fa tenint en compte un
percentatge mitjà de tipus de servei: 85% per als serveis tipus A; 12% per als
serveis tipus B; 3% per als serveis tipus C. Donat que cada servei té un preu unitari
diferent, si aquest percentatge previst de distribució varia al llarg de l’any, pot
afectar a la facturació prevista.
És en aquest sentit que l’expedient de contractació que es va aprovar estava basat
en preus unitaris i en un pressupost estimatiu que es va calcular en base a un
objectiu hipotètic de serveis per al període 2013-2014, amb una distribució
proporcionalment regular al llarg dels mesos.
Durant l’exercici pressupostari es fa un seguiment de l’aplicació
G/60101/233A0/227.91 associada a aquest contracte per tal de poder corregir les
possibles desviacions que tenen lloc al final de l’exercici.
Així doncs, vista la despesa efectuada fins a la data d’avui i considerant les
previsions fins al venciment de l’exercici 2013, i tenint en compte els crèdits
pendents d’adjudicar arran la modificació del contracte, es considera necessari
incrementar en 187.234,04 € el pressupost estimat en aquest contracte per tal
d’ajustar-lo el màxim possible a les necessitats reals de l’anualitat 2013. D’aquest
import, 88.000 € correspondrien al 47% d’aportació de la Diputació de Barcelona i
els 99.234,04 € restants a l’aportació del 53% que ha de fer el conjunt dels Ens
locals adherits al Programa.”
Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació no li és d’aplicació la Disposició
Addicional trentena quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRSLCP) -modificació operada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, amb efectes de
28.6.13- i de conformitat amb la DT 1a. 2n paràgraf del TRLSCP.
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
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delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
dictada en execució del 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 del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer.- Ampliar, en 187.234,04 € (IVA exclòs), l’import estimatiu previst per a l’any
2013, dels quals 88.000 € corresponen a l’aportació de la Diputació de Barcelona i els
99.234,04 € restants a l’aportació dels Ens locals adherits al Programa, corresponent al
contracte de Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de
Barcelona menors de 300.000 habitants formalitzat amb l’empresa TELEVIDA
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL (CIF XXXXXXXXX) en data 16 d’octubre de
2012, d’acord amb l’exposat a l’informe de data 25 de novembre de 2013 del cap de la
Gerència de Serveis de Benestar Social.
Segon.- Augmentar en 88.000 € (IVA inclòs) la despesa aprovada i disposada amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101.233A0.22791 de 2013 de la Diputació de
Barcelona, de conformitat amb l’informe del cap de la Gerència de Serveis de Benestar
Social, de data 25 de novembre de 2013.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili social a
XXXX, XXX, XX i domicili a efectes de notificacions a Barcelona, XXXX, XXX, XX per
al seu coneixement i efectes.
Subdirecció d’Edificació
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Acord del Sector de l’Edificació per a
la Renovació Energètica dels edificis, dins el marc del Projecte MARIE de la Unió
Europea.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
MARIE és un projecte estratègic de la Unió Europea que se centra en la millora de
l’eficiència energètica dels edificis de l’espai de la Mediterrània per tal de construir una
visió i estratègia comú (MEDBEE: Estratègia Mediterrània per a la millora de
l’eficiència Energètica dels edificis) i amb l’objectiu de potenciar la renovació
energètica dels edificis tant en el sector públic com en el privat.
En aquest marc, és clar que el consens, el compromís i la coordinació són aspectes
essencials del procés de construcció del MEDBEE. En aquest sentit, MEDBEE ha
d’incloure la majoria dels agents representatius públics i privats d’aquest mercat.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és el líder del
projecte MARIE, que reuneix en aquest moment 23 socis de 9 països (Portugal,
Espanya, França, Itàlia, Malta, Eslovènia, Grècia, Xipre i Montenegro).
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Per complir amb aquesta iniciativa, el proppassat 23 de maig de 2013, diverses
entitats públiques i privades, es van comprometre, mitjançant la signatura de l’”Acord
del sector de l’edificació per a la renovació energètica dels edificis catalans”, a
impulsar les mesures necessàries derivades de les línies estratègiques del projecte
MARIE sota cinc eixos de treball: Millorar la metodologia i facilitar les eines
d’informació i planificació; Activació de l’oferta i la demanda; Facilitar la innovació de
productes i serveis; Adaptar el model de governança vigent; Mobilització dels recursos
econòmics necessaris.
Les entitats públiques i privades que van signar (Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya); CONSTRUMAT; Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat; Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya; Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya; Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; Cambra Oficial de
Contractistes d’Obra de Catalunya; Clúster d’Eficiència Energètica; Comissió RIME
(Rehabilitació i Manteniment d’Edificis); ELFOCAT; Col·legi d’Aparelladors; Arquitectes
tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona; Low Impact Mediterranean Architecture;
Comité Executiu de World SB14; Gremi de Constructors; Col·legi d’Administradors de
Finques de Barcelona-Lleida; IFMA; Public AffairsManager & Health and Safety Officer
ROCKWOOL; Centre Tecnològic Forestal; Solucions i Serveis Energètics Gas Natural;
Àrea d’Observació de la Terra de l’Institut Cartogràfic de Catalunya; TRACIS Projectes
Econòmics i Financers; FCC Energia; COFELY; Busines Development Manager Social
Energy; Col·legi Oficial d’Arquitectes – Delegació Bages-Berguedà PIREEB;
Universitat Autònoma de Barcelona (Coordinador of the ENPI-CBCMED (EU) Project
DIDSOLIT-PB)) hauran de determinar les mesures prioritàries per definir l’estratègia
MEDBEES que s’aprovarà al novembre de 2014, a Barcelona, en la Conferència
internacional WSB2014.
Les polítiques de millora d’eficiència energètica produeixen no sols impactes en termes
d’eficiència energètica, sinó també altres efectes múltiples que contribueixen a un
desenvolupament més sostenible.
Per això, és voluntat de la Diputació de Barcelona adherir-se a l’esmentat acord, el
qual es transcriu en la present resolució, atès que l’assoliment de l’objectiu del projecte
MARIE, a implementar entre el 2013-2020, de generació de l’estalvi energètic i
econòmic en els edificis catalans minimitzant els possibles costos, és un repte
considerable que entenem requereix d’accions institucionals coordinades i
estratègiques.
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. 882/2013, 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, la directora de serveis d’Edificació i Logística proposa al president
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi a la
Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Acord del sector de
l’edificació per a la Renovació Energètica dels Edificis Catalans, amb la formalització
del document signat en data 23 de maig de 2013 per les entitats relacionades en la
part expositiva de la present resolució, el text del qual es transcriu a continuació:
“ACTE DE SIGNATURA DE L’ACORD DEL SECTOR DE L’EDIFICACIÓ PER A LA
RENOVACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS CATALANS.
El projecte europeu MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency
Improvement) contempla entre els seus objectius la definició d’una estratègia per la millora
de l’eficiència energètica dels edificis de l’espai MED ( Estratègia MEDBEES).
Els sotasignants representant un ampli ventall d’institucions públiques, empreses provades,
associacions empresarials, col·legis professionals, centres docents i de recerca, així com
organitzacions de la societat civil catalana acorden i es comprometen a impulsar,
conjuntament, una estratègia de país per la renovació energètica dels edificis catalans.
La implementació d’aquesta estratègia entre 2013 i 2020 es concentrarà en un objectiu
bàsic: generar estalvi energètic i econòmic en els edificis catalans amb el mínim cost
possible. La generació d’aquest estalvi és un dels eixos fonamentals tant per la recuperació
de l’activitat i l’ocupació en el sector de l’ edificació a Catalunya, com per al compliment dels
objectius de la política energètica europea.
Aquesta estratègia es fonamenta, d’acord amb la proposta del projecte europeu MARIE, en
cinc eixos de treball principals. Millorar la metodologia i facilitar les eines d’informació i
planificació; Activació de l’oferta i la demanda; Facilitar la innovació de productes i
serveis; Adaptar el model de governança vigent; Mobilització dels recursos
econòmics necessaris.
Les entitats públiques i privades sotasignats s’organitzaran en cinc grups de treball (un per
cadascun dels 5 eixos esmentats) que tindran com a objectiu definir i acordar les mesures
prioritàries a desenvolupar durant el període 2014 – 2020 per definir l’estratègia MEDBEES
que s’aprovarà en el marc de la Conferència internacional WSB2014 que es celebrarà a
Barcelona el novembre de 2014. Aquest acord s’integrarà amb acords similars que es
generaran a d’altres regions Mediterrànies per tal de configura una estratègia transnacional
Mediterrània amb el recolzament de les Institucions Europees.”

Servei de Programació
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, fixar el tipus
d’interès a subvenir durant l’exercici 2014, el tipus d’interès d’actualització,
l’actualització del tipus d’interès bancari, així com la subvenció màxima per
municipi dins del Programa de Crèdit Local.- 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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1.- Antecedents
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
La Diputació de Barcelona, el 22 de juliol de 2013, va signar una nova acció
concertada amb el mateix compromís de contractar préstecs amb les millors
condicions possibles per als anys 2013 i 2014 (acord de la Junta de Govern de
25.4.2013, relatiu a la selecció de la Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera
amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local).
2.- Tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus d’interès
d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local.
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent”, aprovades pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i
publicades al BOPB de 27.12.2011.
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica:
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a
subvencionar (i), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona
per aquest programa ”.
Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores,
estableixen:
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent:
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1   (1 + D )− N

D −  + 
N  
N

P=
D2




 *I

On:
P = Coeficient respecte a l’import del préstec.
D = Tipus d’interès del préstec en el moment de la concessió.
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no
podrà superar els deu anys.
I = Tipus d’interès a subvencionar.”
Així mateix, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Regulades, es disposa
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció.
Per últim, d’acord amb l’article 8 de les Normes Reguladores, el límit màxim de la
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern.
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que
disposa l’esmentat article 9 de les normes reguladores de les subvencions a
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni
del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a
subvencionar durant tot l’exercici 2014, ha de ser del 2,5%.
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació dels articles 7 de les mateixes
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc
d’Espanya, la mitjana de l'euribor a 3 mesos del mes d’octubre de 2013 és 0,226%.
Finalment, val a dir que en aplicació dels principis de transparència i publicitat que
regeixen l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les
sobredites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent:
Trams de població euros/hab.
0-2.000
15,35
2.001-5.000
13,40
5.001-10.000
10,25
10.001-20.000
8,30
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Trams de població euros/hab.
20.001-50.000
6,75
50.001-100.000
5,65
més de 100.000
3,70
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior.
4.- Actualització del diferencial ofertat per I'entitat adjudicatària de I'acció
concertada.
El punt k de la base 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit, del plec de bases
que regeixen l’acció concertada 2013-2014, publicat al BOPB el 11 de febrer de 2013,
regeix l'actualització del diferencial ofertat per I'entitat adjudicatària de I'acció
concertada, en els següents termes:
“El diferencial ofertat per l’entitat financera adjudicatària de l’acció concertada sobre
l’Euribor a 3 mesos, s’actualitzarà de manera automàtica i s’aplicarà l’1 de gener del
segon any de concert i l’1 de gener del tercer any, en cas de pròrroga del concert.
El criteri d’actualització serà que el nou diferencial aplicat mantindrà la diferència
que existia entre el diferencial sobre l’Euribor de l’entitat adjudicatària i el diferencial
màxim establert per la “Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les
operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula
de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat” vigent en el
moment de la presentació de les ofertes de les entitats financeres dins de la nova
acció concertada 2013-2014.
Aquesta diferència s’aplicarà sobre el diferencial fixat per l’esmentada Comissió
mixta vigent en el mes de novembre anterior a l’entrada en vigor del nou
diferencial.“
En el moment de la signatura del conveni, el diferencial aprovat per dita Comissió
mixta era del 5,50%. i el diferencial sobre l’euribor ofert per l’entitat adjudicatària en el
moment de la presentació de les ofertes de les entitats financeres dins de la nova
acció concertada 2013 2014 era del 3,75%. La diferència entre els dos diferencials és
d’un 1,75%.
El diferencial màxim del mes de juliol de 2013 establert per la "Comissió mixta de
seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els
ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal
en els tributs de l’Estat”, no s’ha modificat, i és del 5,50%, vigent a dia d’avui.
En virtut de tot això, aquesta presidència delegada proposa al President de la
Diputació de Barcelona que elevi a la Junta de Govern els següents
ACORDS
Primer.- Fixar en un 2,5% el tipus d’interès a subvencionar durant tot l’exercici 2014,
d’acord amb l’article 9 de les normes reguladores de les subvencions a ajuntaments
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per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni del Programa
de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió
de 22 de desembre de 2011 (BOPB 27.12.2011).
Segon.- Fixar en un 0,226% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local.
Tercer.- Fixar la subvenció màxima, per a l’exercici 2014, en euros per municipi com la
resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula
següent:
Trams de població euros/hab.
0-2.000
15,35
2.001-5.000
13,40
5.001-10.000
10,25
10.001-20.000
8,30
20.001-50.000
6,75
50.001-100.000
5,65
més de 100.000
3,70
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior.
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les normes reguladores de les
subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
dins del conveni del Programa de Crèdit Local, aprovades pel Ple corporatiu en sessió
de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de 27.12.2011).
Un cop calculada la subvenció es podrà arrodonir el préstec a milers d’euros.
Quart.- Fixar en un 3,75% l’actualització del tipus ofertat per l’entitat adjudicatària de
l’acció concertada respectant la diferència del 1,75% entre el diferencial sobre l'Euribor
de I'entitat adjudicatària i el diferencial màxim establert per la "Comissió mixta de
seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els
ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal
en els tributs de l’Estat”, en el moment de la presentació de les ofertes de les entitats
financeres dins de l’acció concertada 2013-2014.
Cinquè.- Establir la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2014.
Sisè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
coneixement general.
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30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Cabrils 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 pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, 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 Cabrils presentà en data 26 de novembre de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 192.144,53 € 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 Cabrils.
El Banco de Sabadell, S.A., tramita l’aprovació d’un préstec d’import 192.144,53 € amb
un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, del
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qual Diputació de Barcelona subvenciona 192.144,53 € amb una subvenció d’import
de 26.201,60 €, 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 vint-i-sis mil dos-cents un euros amb seixanta
cèntims (26.201,60) € a l'Ajuntament de Cabrils per subsidiar el préstec tramitat davant
del 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 novembre de
2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200, condicionat a
l’aprovació del préstec per dita entitat bancària.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cabrils, 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 Sant Martí de Tous 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 pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 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 Sant Martí de Tous presentà en data 15 de juliol de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 131.900 € 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 Martí de Tous.
El Banco de Sabadell, S.A., tramita l’aprovació d’un préstec d’import 131.900 € amb un
termini de 10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, del
qual Diputació de Barcelona subvenciona 131.900 € amb una subvenció d’import de
17.986,41 €, 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 disset mil nou-cents vuitanta-sis euros amb
quaranta-un cèntims (17.986,41) € a l'Ajuntament de Sant Martí de Tous per subsidiar
el préstec tramitat davant del 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 15
de juliol de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200,
condicionat a l’aprovació del préstec per dita entitat bancària.
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 Martí de Tous, 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 Sallent 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
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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 Sallent presentà en data 30 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 293.354,21 € 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 Sallent.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 293.354,21 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
293.354,21 € amb una subvenció d’import de 40.002,95 €, 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 quaranta mil dos euros amb noranta-cinc cèntims
(40.002,95) € a l'Ajuntament de Sallent 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 Sallent, 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.
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament del Masnou 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 pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, 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 del Masnou presentà en data 12 de novembre de 2013 una sol·licitud
d'un préstec de 1.042.000 € 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 del Masnou.
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El Banco de Sabadell, S.A., tramita l’aprovació d’un préstec d’import 1.042.000 € amb
un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, del
qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.042.000 € amb una subvenció d’import de
142.091,29 €, 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-dos mil noranta-un euros amb
vint-i-nou cèntims (142.091,29) € a l'Ajuntament del Masnou per subsidiar el préstec
tramitat davant del 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
novembre de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200,
condicionat a l’aprovació del préstec per dita entitat bancària.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Masnou, 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 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 pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 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
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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 d'Olesa de Montserrat presentà en data 15 de novembre de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 580.276 € 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'Olesa de Montserrat.
El Banco de Sabadell, S.A., tramita l’aprovació d’un préstec d’import 580.276 € amb un
termini de 10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, del
qual Diputació de Barcelona subvenciona 580.276 € amb una subvenció d’import de
79.128,76 €, 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.
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
Primer.- Subvenir en un import de setanta-nou mil cent vint-i-vuit euros amb
setanta-sis cèntims (79.128,76) € a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per subsidiar el
préstec tramitat davant del 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 15
de novembre de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200,
condicionat a l’aprovació del préstec per dita entitat bancària.
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.
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.Fou retirat el present Dictamen.
36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil sis-cents setanta euros amb trenta-sis
cèntims (35.670,36) € per a finançar l’actuació local “Arranjament camí
Castellnou Bages”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Balsareny.- 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 Balsareny, presentada en
data 26/11/2013 per finançar la inversió “Arranjament camí Castellnou Bages” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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 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 Balsareny
Arranjament camí Castellnou Bages
35.670,36 €
0%
10
92/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-cinc mil sis-cents setanta euros
amb trenta-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.
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import dinou mil nou-cents vuitanta-tres euros amb
noranta-tres cèntims (19.983,93) € per a finançar l’actuació local “Projecte
District Heating amb biomassa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Balsareny.- 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 Balsareny, presentada en
data 26/11/2013 per finançar la inversió “Projecte District Heating amb biomassa” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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 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 Balsareny
Projecte District Heating amb biomassa
19.983,93 €
0%
10
93/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dinou mil nou-cents vuitanta-tres euros
amb
noranta-tres
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import seixanta mil (60.000) € per a finançar l’actuació local
“Compra parc mòbil i equipaments”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament de Fogars de la Selva.- 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 Fogars de la Selva,
presentada en data 19/11/2013 per finançar la inversió “Compra parc mòbil i
equipaments” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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 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 Fogars de la Selva
Compra parc mòbil i equipaments
60.000 €
0%
5
91/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta 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.
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Regeneració font Roure, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Masquefa.- 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 Masquefa, presentada en
data 13/11/2013 per finançar la inversió “Regeneració font Roure, 1a f.” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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
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la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència
núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de febrer
de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 Masquefa
Regeneració font Roure, 1a f.
175.000 €
0%
10
87/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Compra dues naus industrials”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l’Ajuntament de Montgat.- 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.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montgat, presentada en data
29/10/2013 per finançar la inversió “Compra dues naus industrials” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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 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 Montgat
Compra dues naus industrials
175.000 €
0%
10
82/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Projecte instal·lacions Can Butjosa”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Parets del Vallès.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Parets del Vallès,
presentada en data 13/11/2013 per finançar la inversió “Projecte instal.lacions Can
Butjosa” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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 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 Parets del Vallès
Projecte instal.lacions Can Butjosa
175.000 €
0%
10
86/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import noranta-quatre mil nou-cents noranta-vuit euros amb
quaranta-vuit cèntims (94.998,48) € per a finançar l’actuació local “Piscina
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municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant
Llorenç Savall.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
presentada en data 13/11/2013 per finançar la inversió “Piscina municipal” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Piscina municipal
94.998,48 €
0%
10
85/2013
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-quatre mil nou-cents noranta-vuit
euros amb quaranta-vuit 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.
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setze mil sis-cents seixanta-dos euros amb vint-ivuit cèntims (116.662,28) € per a finançar l’actuació local “Clavegueram ua10 les
Clotes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant
Quirze Safaja.- 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 Quirze Safaja,
presentada en data 18/11/2013 per finançar la inversió “Clavegueram ua10 les Clotes”
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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 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 Quirze Safaja
Clavegueram ua10 les Clotes
116.662,28 €
0%
10
88/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setze mil sis-cents seixanta-dos euros
amb vint-i-vuit 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.
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent divuit mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb
noranta-nou cèntims (118.555,99) € per a finançar l’actuació local “Millora
energètica i vials”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Taradell.- 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 Taradell, presentada en data
25/11/2013 per finançar la inversió “Millora energètica i vials” i que aquesta compleix
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els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
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 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 Taradell
Millora energètica i vials
118.555,99 €
0%
10
90/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent divuit mil cinc-cents cinquanta-cinc
euros amb noranta-nou 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.
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Planta biomassa, 1a f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de d’Òdena.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Òdena, presentada en data
26/11/2013 per finançar la inversió “Planta biomassa, 1a f.” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Òdena
Planta biomassa, 1a f.
175.000 €
0%
10
94/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
46.- 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 “Poliesportiu i vestuaris camp de futbol” al 0% d’interès i a
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retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-ho al finançament de l’actuació
local “Expropiació finca 4182 i conveni S. Agnès”, a l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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 La Roca del Vallès:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Poliesportiu i vestuaris camp futbol
175.000 €
0%
10
10/2013

En data 13/11/13 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 13/11/13, per destinar-ho a “Expropiació finca 4182
i conveni S. Agnès”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 12/9/13 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de La Roca del Vallès
Poliesportiu i vestuaris camp futbol
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de cent setanta cinc mil euros.
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Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 13/11/2013 en tot el que no modifica
el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
47.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Expropiació finca 4182 i conveni S. Agnès” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit destinat a “Poliesportiu i vestuaris
camp de futbol”, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
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 La Roca del Vallès:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Poliesportiu i vestuaris camp futbol
175.000 €
0%
10
10/2013

En data 13/11/13 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 13/11/13, per destinar-ho a “Expropiació finca 4182
i conveni S. Agnès”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
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 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, provinent del crèdit
per a “Poliesportiu i vestuaris camp futbol”:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Expropiació finca 4182 i conveni S. Agnès
175.000 €
0%
10
84/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 13/11/2013 en tot el que no modifica
el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
48.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.- 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 Vicenç de Castellet,
presentada en data 29/11/2013 per finançar la inversió “Mirador del riu i raval Clot” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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
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1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència
núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de febrer
de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 Vicenç de Castellet
Mirador del riu i raval Clot
175.000 €
0%
10
95/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
49.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Inversions anteriors” al 0%, d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de la Llacuna.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de La Llacuna, presentada en
data 10/12/2013 per finançar la inversió “Pla de sanejament-Inversions anys anteriors”
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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 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, condicionat a
l’autorització de la Generalitat de Catalunya com a ens de tutela financera:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de La Llacuna
Pla de sanejament-Inversions anys anteriors
175.000 euros
0%
10
96/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
50.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la renúncia
de l’Ajuntament de Jorba de la part no disposada de tres-cents seixanta mil noucents seixanta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims (360.968,69) € de la línia de
prèstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del Programa operatiu FEDER
Viure al Poble i Viure al Poble Mes i deixar sense efecte el conveni formalitzat en
data 31 d’octubre de 2012.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L'Ajuntament de Jorba signà en data 31 d’octubre de 2012 el conveni d'una línia de
préstecs-pont de 360.968,69 € per finançar despesa elegible.
En data 12 de novembre de 2013, l’ajuntament de Jorba ha comunicat l’acord de
RENÚNCIA a sol·licitar els préstecs d’import 360.968,69 € a la Diputació de
Barcelona, en el marc de la línia de préstecs-pont per fer front al pagament de la
despesa elegible subvencionada pel programa operatiu FEDER “Viure al poble”i “Viure
al poble més” perquè “l'Ajuntament de Jorba en el Ple de Juliol de data 23 de juliol de
2013 va renunciar al projecte de Dinamització turística de Jorba amb el camí de Sant
Jaume i el Castell de Frontera i a la subvenció implícita d'import 396.896,90 €
concedit a la resolució GAP/2470/2010 publicada al DOGC de 22/07/2010 de la
convocatòria GAP/53/2010 publicada al DOGC 5566 de 12/02/2010, comunicat a la
Generalitat de Catalunya en data 31 de juliol de 2013”.
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Vist l’apartat 2 de les condicions del Pla de suport als municipis de l’àmit territorial de
la Diputació de Barcelona, beneficiaris de subvencions atorgades en el marc del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble més, aprovat pel Ple de la
Diputació en sessió de data 28 de juny del 2012 (BOPB de 13 de juliol de 2012).
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Jorba de disposar de l’import de
360.968,69 € de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant escrit de data 12 de
novembre de 2013 amb registre d’entrada núm. 1300064331 de 15 de novembre 2013.
Segon.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 25 d’octubre de
2012 d’atorgar una línia de préstecs pont a l’Ajuntament de Jorba d’un import màxim
de 360.968,69 €, així com el conveni formalitzat en data 31 d’octubre de 2012.
Tercer.- Retornar aquest import no disposat
G/20401/942A0/82125 per a l’exercici 2013.

a

l’aplicació

pressupostària

Quart.- Donar trasllat del present acord a l’ajuntament de Jorba.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
51.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
d’autorització d’ús de l’edifici La Torre del recinte Torribera, a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a la seva utilització per part de
la UNED.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici La Torre del recinte
Torribera, al municipi de Santa Coloma de Gramenet, que es troba inscrit a l’Inventari
de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000994 i la naturalesa jurídica de bé de
domini públic.
Vist que, en data 4 de setembre de 2001, es va subscriure un conveni entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’ocupació
de la unitat constructiva Pavelló Sant Cosme i Sant Damià, anomenada actualment
edifici La Torre, per a la instal·lació de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(en endavant UNED).
Vist que en data 10 d’abril de 2007 es va formalitzar una addenda al precitat conveni,
mitjançant la qual l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet acceptava compartir de
forma transitòria amb la Universitat de Barcelona l’ús dels espais de l’edifici La Torre,
per la qual cosa la Diputació de Barcelona acceptava fer una cessió d’ús parcial
d’aquest edifici per al curs 2007-2008, prorrogant-se, per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona de data 22 de maig de 2008, per al curs 2008-2009, i per
addenda de 15 d’octubre de 2009 fins el curs 2011-2012.
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Vist que en l’actualitat la Universitat de Barcelona ja no utilitza cap espai de l’edifici La
Torre del recinte Torribera propietat d’aquesta Corporació de conformitat a la carta, de
data 26 de març de 2012, del Delegat del Rector com a Coordinador del Campus de
l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, la qual indica que l’aula de
docència de l’edifici té capacitat mitjana, i no pot encabir els grups de graus, i no ha
estat contemplada en la planificació docent del curs passat, ni en l’actual, i es per això
que la Comissió Gestora del Campus de l’alimentació de Torribera, va acordar en data
16 de gener de 2012, renunciar a l’ús dels citats espais. Així mateix, desestima l’ús del
despatx de Cap d’estudis i atenció de Secretaria, de la diplomatura de Nutrició
Humana i Dietètica.
Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet manifesta a aquesta Corporació
el seu interès en que es tramiti el procés administratiu per a la seva renovació.
Vistos la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’Informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 27 i 28 de novembre de
2013, respectivament.
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local
confereix a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme
tasques de suport i col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit
local, per a la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat
palesa en nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per
la pròpia Corporació.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació i de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet la mútua col·laboració pel que fa al manteniment d’equipaments
d’ensenyament universitari de Torribera.
Atès que aquesta Corporació no té previst a dia d’avui la seva utilització per serveis ni
departaments de la Diputació de Barcelona.
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet segueix donant suport a les
activitats de la UNED, per la qual cosa es considera oportú autoritzar novament l’ús de
l’edifici La Torre del recinte Torribera a favor de l’Ajuntament, per a la instal·lació de la
UNED.
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma i en
relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Atès que segons l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions
Públiques ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi
de lleialtat institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i
assistència, i que segons l’article 186, no bàsic, estableix la possibilitat de celebrar
convenis amb altres Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret
públic o de dret privat que pertanyin el sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions
de caràcter patrimonial.
Atès que l’article 36.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, en tot cas,
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Atès el que disposen els articles 90, no bàsic, i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, pel que respecta a les
autoritzacions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del Capítol I del Títol
IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic.
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 3.2 lletra 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.- Aprovar una minuta de conveni d’autorització d’ús, a favor de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, de l’edifici La Torre del recinte de Torribera situat en
aquest municipi, propietat de la Diputació de Barcelona, així com l’annex I que
s’acompanya d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET PER A L’ AUTORITZACIÓ D’ÚS DE L’EDIFICI LA TORRE
DEL RECINTE DE TORRIBERA, I REGULACIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS
RECÍPROQUES
ENTITATS QUE INTERVENEN:
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per............................, assistit per
...................................................................
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L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, representat per........., assistit per
.................
La
UNIVERSITAT
per..........................

NACIONAL

D’EDUCACIÓ

A

DISTÀNCIA,

representada

Actuen cadascun d’ells en nom de les institucions esmentades respectivament. Es
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte i
MANIFESTEN QUE:
En data 19 de novembre de 1997 la Diputació de Barcelona va signar un conveni de
cooperació amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a preservar i diversificar
els usos públics del Recinte Torribera en actuacions centrades en els àmbits de l’atenció
sanitària, dels equipaments i serveis esportius, docents i mediambientals.
En desenvolupament d’aquest acord, en data 4 de setembre de 2001 es va subscriure un
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a
l’ocupació, en la modalitat de cessió d’ús de la unitat constructiva Pavelló Sant Cosme i Sant
Damià, anomenada actualment edifici La Torre, del recinte Torribera, inscrit a l’inventari de
béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000994 i la naturalesa de bé de domini públic,
per a la instal·lació de la UNED (Universitat nacional d’Educació a Distància).
La vigència inicialment prevista per aquest conveni era per quatre cursos acadèmics, amb
inici el dia 1 d’octubre de 2001 i finalització el 30 de setembre de l’any 2005. En acabar
aquest període, es podien efectuar pròrrogues tàcites anuals en cas que les dues parts hi
estiguin d’acord, fins un màxim de cinc anys més, a comptar a partir del curs 2005-2006.
En data 10 d’abril de 2007 es va formalitzar una addenda al precitat conveni, mitjançant la
qual l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet acceptava compartir de forma transitòria
amb la Universitat de Barcelona l’ús dels espais de l’edifici La Torre, per la qual cosa la
Diputació de Barcelona acceptava fer una cessió d’ús parcial d’aquest edifici per al curs
2007-2008, prorrogant-se per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de
data 22 de maig de 2008, per al curs 2008-2009, i per addenda de 15 d’octubre de 2009 fins
el curs 2011-2012.
En l’actualitat la Universitat de Barcelona ja no utilitza cap espai de l’edifici La Torre del
recinte Torribera propietat de la Corporació.
Recentment, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’ha adreçat a la Diputació de
Barcelona manifestant el seu interès per a què la UNED continuï desenvolupant la seva
activitat docent en l’edifici “La Torre” del recinte Torribera, i la Diputació de Barcelona està
d’acord en renovar l’autorització d’ús d’aquest edifici al seu favor i regular les condicions de
la seva utilització.
Així mateix, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té previst signar un conveni amb la
UNED per regular a la vegada la seva utilització.
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, acorden subscriure un nou Conveni d’acord amb els següents,
PACTES:
Primer.- Objecte.
És objecte d’aquest conveni regular l’autorització d’ús a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, per a la instal·lació de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (en
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endavant UNED), de l’edifici La Torre del recinte Torribera, de 1.048,24 m de superfície
construïda, inscrit a l’inventari de béns de la Corporació com a bé de domini públic, codi
d’actiu F000994, llevat de l’ús del garatge annex a aquest edifici, que seguirà sent utilitzat
per la Diputació de Barcelona.
L’autorització d’ús de l’edifici La Torre comporta la de les dues places d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda situades enfront d’aquest edifici que consten degudament
senyalitzades, restant prohibit que els usuaris de la UNED puguin aparcar en la zona no
senyalitzada limítrof a l’edifici.
Segon.- Contraprestació
La present autorització d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació
econòmica.
Tercer.- Destinació
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet destinarà l’edifici objecte d’aquesta
autorització d’ús al desenvolupament de la funció docent pròpia de la UNED.
En cas que l’Ajuntament utilitzi per a destí diferent a l’indicat en el paràgraf anterior l’espai
objecte d’autorització d’ús tornarà a la possessió i lliure disposició de la Diputació de
Barcelona, quedant sense efecte el present conveni, sense necessitat de preavís o
requeriment previ de cap mena.
Quart.- Termini, vigència i eficàcia del conveni
El present conveni tindrà una durada de 4 anys, a comptar des de la darrera data de la seva
signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i desplegarà tots els seus
efectes.
Una vegada finalitzat el període establert en el paràgraf anterior, el conveni es podrà
prorrogar de forma expressa per dos anys més.
Cinquè.- Gestió
manteniment.

del

funcionament

de

l’edifici

objecte

d’autorització

d’ús

i

Serà per compte i càrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la gestió integral
del funcionament de les instal·lacions, serveis i subministraments de l’edifici autoritzat en ús
que es relacionen a continuació i el seu manteniment:
Instal·lació aigua sanitària
Instal·lació elèctrica
Instal·lacions de seguretat (centraleta d’alarma i detectors d’intrusió, centraleta incendis i
sistema de detectors i extintors)
Parallamps
SAI
Ascensor
Anàlisi d’aigua potable i prevenció legionel.la
Instal·lació de climatització
Instal·lació renovació d’aire i ventilació
Cablejat de veu i dades
Neteja
Desinfecció/desratització/desinsectació
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Sanejament i clavegueram
Contenidors femenins
Subministrament elèctric
Subministrament d’aigua
Telèfon
I tots aquells altres vinculats amb el funcionament i manteniment de l’edifici autoritzat en ús.
Amb la finalitat que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pugui dur a terme la gestió
del funcionament i manteniment de l’edifici La Torre, la Diputació de Barcelona lliurarà a
aquest Ajuntament tota la documentació referent a les instal·lacions i subministraments
d’aquest edifici, en concret, contractes i pòlisses de subministrament, fitxes tècniques,
certificats d’inspeccions i plànols.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es compromet a garantir el manteniment de
l’edifici amb els contractes genèrics centralitzats de manteniment de que disposa
l’Ajuntament. La resta serien subrogats dels existents. Mentre això no sigui possible la
Diputació de Barcelona abonarà els imports corresponents a les despeses ocasionades i
passarà nota de càrrec a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el qual procedirà en
el mateix moment al seu abonament.
Pel que fa al mobiliari de la sala de reunions de la planta baixa de l’edifici, propietat de la
Diputació de Barcelona, aquest serà retirat per aquesta entitat en el termini màxim de 15
dies a partir de la data de formalització del conveni.
Per tal d’efectuar el seguiment del funcionament i manteniment de les instal·lacions de
l’edifici La Torre es crearà una comissió gestora constituïda per un representant de
cadascuna de les parts.
Sisè.- Pagament de la part proporcional de les despeses comunes dels espais
exteriors d’ús general del recinte Torribera.
Serà a càrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el pagament de la part
proporcional de les despeses que trimestralment li facturarà la Diputació de Barcelona,
derivades del manteniment dels espais exteriors d’ús general del recinte, jardineria,
manteniment de l’enllumenat públic, de les xarxes de serveis i clavegueram, vigilància i
neteja, així com dels impostos municipals i taxes que corresponguin, i de totes aquelles que,
amb caràcter general, resultin del funcionament normal del recinte de Torribera.
El coeficient de participació es fixa en un 2,38 % del total de les despeses del recinte
Torribera. Aquest coeficient ha estat calculat d’acord amb la superfície construïda
autoritzada en ús de 1.048,24 m2, en relació amb la superfície construïda del recinte
Torribera.
Setè.- Acta de lliurament, reparació, conservació, millora i manteniment
1. En el moment en que es porti a terme el lliurament de l’edifici per part de la Diputació de
Barcelona a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es procedirà a la realització d'un
informe tècnic descriptiu de l'estat de l'edifici i es complimentarà en una acta que signaran
ambdues parts.
2. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet haurà de vetllar per la conservació i
manteniment de l’edifici objecte d’autorització d’ús així com de les seves instal·lacions en
compliment de les disposicions legals i reglamentàries d’aplicació.
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3. Totes les obres, majors o menors, que sigui necessari efectuar per a la reparació,
conservació, millora, manteniment o modificació de la distribució actual en l’edifici objecte
d’autorització d’ús, aniran a càrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma i es realitzaran prèvia
conformitat dels projectes per la Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès a l’efecte
pels tècnics de la Subdirecció d’Edificació, o unitat que realitzi les seves funcions.
4. Als efectes de vetllar per la conservació i manteniment de l’edifici objecte d’aquesta
autorització d’ús, cada any, la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona, o unitat
que desenvolupi les seves funcions, emetrà un informe valorant l’adequada conservació de
tots els seus elements.
En el supòsit que de l’expressat informe se’n derivin aspectes a subsanar, la Diputació de
Barcelona instarà a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a què realitzi dins el
termini fixat les obres o altres accions necessàries per mantenir en adequat estat d’ús
l’edifici objecte d’autorització d’ús i les seves instal·lacions, segons les indicacions del citat
informe.
Si les obres o accions requerides no arribessin a executar-se en el termini que a tal efecte
hagi fixat la Diputació de Barcelona, les efectuarà aquesta, sent les despeses que es
generin a càrrec de l’Ajuntament.
En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
els costos relatius a les llicències d’activitat i d’obres que sigui necessari tramitar.
5. La Diputació de Barcelona es farà càrrec de les obres de reparació i manteniment del
garatge, dels llums noucentistes i dels elements arquitectònics perimetrals de tancament del
l’espai cedit que consten detallats en l’Annex I d’aquest conveni .
Vuitè.- Obligació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en relació a les
responsabilitats i assegurances de l’edifici objecte d’autorització d’ús.
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil
o penal per les vicissituds que es puguin produir en l’edifici autoritzat en ús a l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet.
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general de l’edifici objecte
d’aquesta autorització d’ús.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet rescabalarà a la Diputació de Barcelona
l’import dels danys i perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els
espais utilitzats, quan hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats
desenvolupades en ells, sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els
causants directes dels danys.
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet contractarà o inclourà a les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i
de danys materials, l’edifici objecte d’aquesta autorització d’ús, per tal de cobrir els danys
que per determinades causes es puguin produir, i haurà de lliurar certificat de la companyia
asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.
Les indemnitzacions procedents es destinaran per l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet a reparar els danys causats o per fer front a qualsevol responsabilitat derivada
dels riscos coberts.
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Les obres a realitzar per aquest concepte es regularan d’acord amb allò previst en el pacte
setè d’aquest conveni.
Novè.- Permisos i llicències.
Si per l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta autorització d’ús fossin
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics,
serà responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament la seva obtenció així com el pagament de
qualsevol import relacionat amb les mateixes.
Si per la realització de qualsevol obra autoritzada d’acord al pacte setè fos necessària
l’obtenció de la corresponent llicència d’obra, aquesta s’haurà de presentar davant de la
Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona, o unitat que desenvolupi les seves
funcions, abans del començament de les obres, essent per compte i càrrec de l’Ajuntament.
Desè.- Despeses i impostos.
Els impostos, arbitris i contribucions i altres que s’imposin per raó de l’activitat, seran a
càrrec de l’Ajuntament.
L’Ajuntament assumirà també les despeses que puguin originar-se en l’edifici objecte
d’aquesta autorització d’ús, l’impost de béns immobles o qualsevol altre que el substitueixi,
així com altres impostos, tributs, taxes, contribucions i altres gravàmens.
Onzè.- Seguretat.
La Diputació de Barcelona prestarà el servei de control d’accessos al recinte Torribera i el
servei de vigilància d’exteriors a través de les càmeres instal·lades a l’efecte.
La Diputació de Barcelona rebrà el senyal d’alarma (incendis i intrusió) dels equips instal·lats
a l’interior de l’edifici La Torre i s’encarregarà de comunicar immediatament a la guàrdia
urbana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, o al servei d’emergència
corresponent, qualsevol incidència que pogués afectar l’edifici autoritzat. Per poder complir
amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es compromet a mantenir
un sistema de comunicació de la centraleta d’alarma compatible amb les instal·lacions de
seguretat de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona prestarà els serveis de referència sempre i quan es mantinguin
les circumstàncies vigents en el moment de la formalització del conveni i sense perjudici que
pugui modificar el sistema de prestació previ acord de les parts signants.
Dotzè.- Pla d’autoprotecció.
La Diputació farà lliurament a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i a la UNED del
Pla d’autoprotecció relatiu a l’edifici La Torre del recinte Torribera, tot acompanyant la
documentació en suport digital.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la UNED resten obligades a mantenir i revisar
aquest Pla i tenen el deure de coordinar i cooperar amb el Pla d’autoprotecció de la resta del
recinte Torribera elaborat per la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 24 de la Llei
31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i articles 6, 7 i 8 del Reial decret
171/2004, de 30 de gener, mitjançant el qual s’aprova el reglament que la desenvolupa.
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Tretzè.- Reversió d’obres i millores.
En el moment de resolució del conveni, o d’acabament del mateix per la finalització del
termini establert, els espais utilitzats d’acord amb el present conveni revertiran a la Diputació
de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades, sense dret
a pagament o indemnització a favor de l’Ajuntament de Sant Coloma de Gramenet, restant
obligat l’Ajuntament a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord
amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment.
Catorzè.- Causes d’extinció del conveni.
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, qualsevol de les parts podrà rescindir
unilateralment el present conveni abans de l’arribada del termini pactat, mitjançant
comunicació per escrit a l’altra part amb una antelació a la data efectiva de rescissió de,
com a mínim, tres mesos.
Igualment, el conveni s’extingirà:
Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes.
Per la destinació dels espais utilitzats a finalitats que es considerin inadequades o suposin
un perill per l’estat de l’immoble, supòsit en el qual revertiran de forma automàtica a la
Diputació de Barcelona.
Cap dels supòsits d’extinció citats en aquest pacte donarà dret a indemnització de cap tipus.
Des de la data de finalització del present conveni, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet disposarà d’un termini no superior a trenta dies per retirar el mobiliari ubicat en
l’edifici La Torre, passat el qual s’entendrà que tot allò no retirat resta en benefici i propietat
de la Diputació de Barcelona.
Quinzè.- Jurisdicció competent.
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui
sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses que malgrat tot es
produeixin en la seva interpretació i compliment seran de coneixement i competència dels
tribunals o jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
Disposició Resolutòria Única
A la signatura del present conveni restaran sense efecte el conveni subscrit en data 4 de
setembre de 2001 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet; i les addendes de dates 10 d’abril de 2007 i 15 d’octubre de 2009, signades entre
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Universitat de
Barcelona.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat
exemplar, en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon.- Facultar al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies per a la signatura del conveni objecte del punt anterior entre la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Universitat Nacional
d’Educació a Distància.
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Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, als efectes escaients.
Organisme de Gestió Tributària
52.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, imposar una penalització a
l’empresa UNIPOST, SA, per incidències detectades en el servei durant el primer
semestre de 2013, relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El dia 31 d’octubre de 2013, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen les incidències del servei
detectades durant el primer semestre de 2013, relatives al contracte de serveis postals
de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària, i, per tant, s’hi
conclou que cal imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives
particulars, amb el text literal que es detalla tot seguit:
«D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de
Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i
pel que fa en concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a
l’empresa Unipost, S.A. durant el primer semestre de 2013 resulta el càlcul de
penalitzacions que es detalla a continuació:
»a)

Per la pèrdua de 2.718 enviaments de Certificat Plus (5 cops l'import del
servei) dels quals s'adjunta relació, 27.519,25 €.

»b)

Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats
per remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com
a preu el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el preu
més baix que correspon a destí local (1,4708) €:
»1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al
30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments
resultats de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments – nombre
de certificats lliurats. No hi hagut incompliment d’aquest indicador.
»2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins el termini de
distribució establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució
de l’import dels enviaments gestionats fora de termini. Aquesta situació
s'ha produït a les remeses 0384, 0385, 1685, 1709, 1713, 1727, 1757,
1759 i 1765, resultant una penalització de 33.357,74 €.
»3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el
termini establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de
l'import dels enviaments corresponents a les imatges no escanejades.
No hi hagut incompliment d’aquest indicador.

»c)

Al llarg del primer semestre del 2013, ha estat detectat el compliment
defectuós de la prestació del servei en diversos municipis, recollit en les
incidències que es detallen tot seguit:
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Número
13004
13010
13015
13018
13019
13020
13023
13025
13035
13039
13040
13042
13043
13045
13049
13050
13052
13053
13063
13066
13073
13082
13083
13087
13088
13090
13094
13096
13107
13109
13110
13117
13120
13133
13138
13140
13146
13147
13150
13151
13152
13153

Municipi de la incidència
Taradell
Benidorm
Alberique
Artesa de Lleida
Premià de Mar
Badalona
Vilanova i la Geltrú
O Porriño
St Bartomeu del Grau
Yeles
Corbera de Llobregat
Aiguafreda
Granollers
Mataró
St Cebrià de Vallalta
Montmell
St Cugat Sesgarrigues
Vallgorguina
Les Franqueses del Vallès
Madrid
Barcelona
Granollers
Pontevedra
Banyeres del Penedès
Subirats
Moncofa
Canyelles
Llucmajor
Vallgorguina
Vallgorguina
Vallgorguina
Olivella
Font-Rubí
L'Ampolla
Sant Llorenç d'Hortons
Mataró
Puigdàlber
Urb Mas Mestre
Sant Quirze Safaja
Cervelló
Olivella
Castellví de la Marca
Import total penalització

Import
50
50
50
50
50
50
50
100
50
50
200
50
100
50
50
50
100
50
50
400
50
50
100
50
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2.850

»Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte
relatiu a la prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per
l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les
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prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de
l’incompliment.
»Atès que aquestes incidències han comportat la repetició de l’acte administratiu de
la notificació i, en diversos casos, han obligat a retrotraure actuacions
administratives que s’havien dut a terme a partir del suposat tràmit de notificació
amb els costos que això suposa, s’estableix per a cada una d’elles l’import de
penalització que s’indica, per un total de 2.850 €.
»El valor acumulat de les penalitzacions descrites en els apartats anteriors
ascendeix a 63.726,99 €, quan la facturació d’aquest segon semestre ha ascendit a
3.239.086,82 €.»
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats
a l’efecte.
El dia 7 de novembre de 2013 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal,
aquesta comunicació es va lliurar el dia 12 de novembre de 2013.
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que consti que
l’interessat hagi presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que
dóna la seva conformitat a aquest expedient de penalització.
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de trenta-nou mil tres-cents
quaranta-set euros i noranta-dos cèntims (39.347,92) € que es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret, per les
incidències detectades en el servei postal durant el primer semestre de 2012.
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de
novembre de 2010.
L’article 212.8) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte.
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 4477/2012, de 31 de maig de 2012 i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012, disposa la delegació en la Junta de Govern, de totes
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aquelles competències que el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
atorga a l’òrgan de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els
contractes la quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10
per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona dels següents
ACORDS
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF XXXXXXXXX,
per un import de seixanta-tres mil set-cents vint-i-sis euros i noranta-nou cèntims
(63.726,99)€, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació en relació amb el punt
tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per
les incidències detectades en el servei durant el primer semestre de 2013, relatives a
la contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de
Gestió Tributària, d’acord amb el detall exposat en la part expositiva d’aquest
dictamen.
Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer.- Fer constar que aquet acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada
al BOPB de 6 de juny de 2012.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
53.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’import
econòmic de l’ajut atorgat per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de
2011, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011, per l’actuació “Senyalització turística del Cardener”.- 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:
En data 9 de juny de 2011 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
un conveni específic del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011 per “Senyalització turística del Cardener” entre el Consorci de Promoció
Turística del Cardener i la Diputació de Barcelona per un import inicial de 150.000 €.
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Posteriorment en data 12 de juliol de 2012 es va aprovar un canvi de destí que
incrementava l’esmentada actuació en 1.632.89 €, quedant finalment l’actuació de
“Senyalització turística del Cardener” amb un import de 151.632,89 €.
Durant el transcurs de l’any 2012, el Consorci de Promoció Turística del Cardener va
presentar una primera justificació per un import de 19.717,80 € i una segona
justificació per un import de 19.110,10 €.
En data 10 de maig de 2013, el Consorci va presentar una tercera justificació per un
import de 107.380,82 €.
Vist que el Consorci de Promoció Turística del Cardener ha comunicat que renuncien
als 5.424,17 € pendents de justificació, correspon donar de baixa aquest sobrant de
l’actuació “Senyalització turística del Cardener”.
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’epígraf 12.2.e) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de
19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Reduir l’import de l’ajut econòmic que s’indica a continuació, per menor
import justificat.
Ens local beneficiari:
NIF:
Codi XBMQ:
Actuació:
Aportació de la Diputació:
Import de la reducció:
Núm. Expedient:
Document ajust de valor agrupat:
Aplicació pressupostària:

Consorci de Promoció Turística del Cardener
XXXXXXXXX
11/X/76846
Senyalització turística del Cardener
151.632,89 €
5.424,17 €
2011/4146
1303901712
G/30201/432A1/76760

Segon.- Notificar aquesta resolució al Consorci de Promoció Turística del Cardener.
54.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100388 “Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès”, en
el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de
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l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 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 la 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 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.
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 12.2.e), de la
Refosa 1/2013 que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
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 del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
XXXXXXXXXX
Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt
Penedès
13/X/100388
163.951,50 €
2013
163.951,50 €
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, 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 per la Secretaria delegada Sra. Beatriz Espinàs
Vijande 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.
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, representat per
la secretari/ària de l’ens,.

, assistit per/per

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 la 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,
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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.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data

V.

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

PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès 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

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
XXXXXXXXX
Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt
Penedès
13/X/100388
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
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Classe de recurs
Aportació de la Diputació

Periodificació

Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
163.951,50 €
2013
163.951,50 €
2014
2015
2016
2017
G/30201/432A1/76540

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
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3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació 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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas superarà l’anualitat 2017.
Setè. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè. Documentació tècnica
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.
Novè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
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.
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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, constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent seixanta-tres mil nou-cents
cinquanta-un euros amb cinquanta cèntims (163.951,50) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30201/432A1/76540 del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
55.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100387 “Ampliació de les rutes verdes de l’Alt Penedès i el camí” en el marc
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació 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:
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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 la 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.
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 12.2.e), de la
Refosa 1/2013 que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
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 del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
XXXXXXXXX
Ampliació de les rutes verdes de l’Alt Penedès i el Camí
13/X/100387
200.000€
2013
100.000€
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Àmbit de concertació

Classe de recurs

2014
100.000€
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, 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 per la Secretaria delegada Sra. Beatriz Espinàs
Vijande 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.
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, representat per
la secretari/ària de l’ens,.

, assistit per/per

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 la 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.

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.

177/359

IV.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data

V.

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

PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès 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

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
XXXXXXXXX
Ampliació de les rutes verdes de l’Alt Penedès i el Camí
13/X/100387
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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
200.000€
2013
100.000€
2014
100.000€
2015
2016
2017
G/30201/432A1/76540
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2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
4. En cas d’ajuts plurianuals, la Diputació procedirà a ordenar el pagament de l’import
corresponent a l’any en curs, quedant la resta pendent de fer efectiu a partir de la
presentació del corresponent justificant de despesa.
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 destinatari, aquesta diferència

179/359

s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas superarà l’anualitat 2017.
Setè. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè. Documentació tècnica
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.
Novè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
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, constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
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- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents mil (200.000) €, de la qual
cent mil (100.000) €, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30201/432A1/76540 del vigent pressupost corporatiu i una despesa de cent mil
(100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/765 que
correspongui del pressupost de l’exercici 2014, de forma condicionada a la seva
aprovació i existència de crèdit.
Quart.- Declarar la pluriannualitat de la despesa.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/100389 “Berga destinació turística”, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació 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:
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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 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.
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 12.2.e), de la
Refosa 1/2013 que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
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 del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació

Ajuntament de Berga
XXXXXXXXX
Berga destinació turística
13/X/100389
181.625€
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Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

60.000€
2013
121.625€
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, 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 per la Secretaria delegada Sra. Beatriz Espinàs
Vijande 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 BERGA, representat per
de l’ens,.

, assistit per/per la secretari/ària

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 la 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.
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IV.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data

V.

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

PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Berga 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 Berga
XXXXXXXXX
Berga destinació turística
13/X/100389
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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
181.625 €
2013
60.000€
2014
121.625€
2015
2016
2017
G/30201/432A1/76240
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2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
4. En cas d’ajuts plurianuals, la Diputació procedirà a ordenar el pagament de l’import
corresponent a l’any en curs, quedant la resta pendent de fer efectiu a partir de la
presentació del corresponent justificant de despesa.
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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas superarà l’anualitat 2017.
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Setè. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè. Documentació tècnica
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.
Novè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
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, 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.
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- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent vuitanta-un mil sis-cents vint-i-cinc
(181.625) €, dels quals seixanta mil (60.000) € aniran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30201/432A1/76240, del vigent pressupost corporatiu i una despesa
de cent vint-i-un mil sis-cents vint-i-cinc (121.625) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30201/432A1/762, del pressupost de l’exercici 2014, condicionada a
l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart.- Declarar la pluriannualitat de la despesa.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Berga.
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació
corresponent a l’any 2013 per fer front a les obligacions dimanants del conveni
de col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, formalitzat en data 11 d’abril de
2012, per portar a terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de
Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED) en l’àmbit territorial de la
província de Barcelona, concretament a les destinacions de l’Alt Penedès, Anoia,
Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona-Vic, Vallès
Occidental, Vallès Oriental, Moianès i Vilafranca del Penedès.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de
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l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a
objectiu impulsar la implantació de sistemes de qualitat turística en les destinacions
turístiques de la província de Barcelona, en especial en aquelles que tenen definit un
ens de gestió participat tant pel sector públic com pel sector privat.
L’any 1999 es va aprovar el Pla del Turisme de qualitat del Turisme Espanyol (20002006) i, posteriorment, al 2007 el Pla del Turisme Espanyol 2008-2012, prèvia
aprovació del mateix per part del Consell Espanyol del Turisme i la Conferència
Sectorial de Turisme, també l’any 2007. En virtut d’aquests Plans, la política de qualitat
turística s’ha convertit en un factor fonamental de diferenciació i de competitivitat de
les empreses i del conjunt del sector turístic.
La Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç l’any
2000, va posar en marxa el projecte Sistema de Qualitat Turística Espanyol en Destins
(SCTE Destinos) que respon a la necessitat de dotar als destins turístics de
mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions de millora de la qualitat
turística realitzades sota un objectiu global comú.
Des de l’any 2005, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona ha
signat acords de col·laboració amb la Secretaria General de Turisme del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb
l’objecte de portar a terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destins (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. Així
es va signar conveni en data 21 de novembre de 2005, 14 de desembre de 2006 i 10
de juny de 2008. Aquest últim per un període de tres anys que va finalitzar la vigència
el 31 de desembre de 2010.
En data 11 de febrer de 2011, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme
d’Espanya, que és l’organisme que actualment té la competència de desenvolupar els
plans i programes que promouen la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i la
competitivitat dels productes i destins turístics, en virtut del Reial Decret 561/2009,
compartint la necessitat de sumar esforços en el desenvolupament de les polítiques de
recolzament a la millora de la qualitat turística en destins, van establir un marc de
col·laboració, a través de la signatura d’un conveni, que ha permès avançar cap a
objectius comuns, tractant d’evitar duplicitat d’actuacions i economitzant recursos.
El desenvolupament i implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins
a l’àmbit territorial de la província de Barcelona, per part de Diputació de Barcelona,
s’ha fet a través de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
Així, en data 11 d’abril de 2012 es va signar un conveni per portar a terme la difusió i la
implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions
(SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona, concretament a les
destinacions del Cardener, Vilafranca del Penedès, Berguedà, Vic, Portes del
Montseny, Garraf, Alta Anoia, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Costa de BarcelonaMaresme, Vall de Sau Collsacabra, Moianès i Alt Penedès durant el període 20112012.
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Vist que l’apartat quart de l’esmentat conveni preveu que durant la resta de la vigència
del conveni, les parts decidiran en la reunió de la Comissió de Seguiment l’import que
destinarà la Diputació de Barcelona i es concretaran els treballs a realitzar en cada
una de les anualitats. La Comissió de Seguiment es va reunir el dia 2 d’abril de 2013,
en aquesta reunió es van concretar els treballs que es realitzaran i es va fixar en
150.000 € l’import que destinarà la Diputació de Barcelona per finançar les despeses
que es produeixin per la implantació i difusió del SICTED.
Pel que fa a les destinacions on es portarà a terme la difusió i la implantació del
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED) en l’àmbit
territorial de la província de Barcelona, la destinació de Vic ha demanat formar part de
la d’Osona, amb la qual de mutu acord, han decidit que la destinació que englobaria
les dues s’anomeni Osona-Vic, essent gestionada per l’organització especial Osona
Turisme. Les empreses del projecte SICTED gestionades per l’Ajuntament de Vic
passen a ser-ho per l’organització especial Osona Turisme. El traspàs ha estat validat
per Turespaña.
Vist que la Gerència de Serveis de Turisme té consignat en el seu Pressupost
nominativament aquest import, per atendre les obligacions econòmiques assumides
per aquesta Diputació en virtut del conveni signat amb la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació el dia 11 d’abril de 2012.
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. 882/2013, 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.- Fixar l’aportació corresponent a l’any 2013, en la quantitat de cent cinquanta
mil (150.000) €, per fer front a les obligacions dimanants del conveni formalitzat en
data 11 d’abril de 2012 entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació que té per objecte portar a terme la difusió i la implantació del
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED) en l’àmbit
territorial de la província de Barcelona, concretament a les destinacions de l’Alt
Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona-Vic,
Vallès Occidental, Vallès Oriental, Moianès i Vilafranca del Penedès, d’acord amb el
pacte tercer i quart de l’esmentat conveni.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta mil (150.000) €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/48901, del pressupost de l’exercici
2013 d’acord amb el pacte quart del conveni, en base a les raons adduïdes a la part
expositiva de la present resolució.
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Tercer.- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació haurà de justificar
l’aportació corresponent a l’any 2013 com a màxim el dia 30 de novembre de 2014,
seguint els requeriments continguts al pacte cinquè del conveni vigent.
Quart.- El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis
establerts en la documentació justificativa esmentada en el pacte cinquè del conveni i
tal com estableix el pacte sisè.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
13/X/98777 “Rehabilitació de la casa gran de la Masia Can Figueres”, en el marc
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació 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:
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 la 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 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.
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
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competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 12.2.e), de la
Refosa 1/2013 que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
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 del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Gualba
XXXXXXXXX
Rehabilitació de la casa gran de la Masia Can Figueres
13/X/98777
120.000 €
2013
120.000 €
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, 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 per la Secretaria delegada Sra. Beatriz Espinàs
Vijande 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 GUALBA, representat per
de l’ens,.
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, assistit per/per la secretari/ària

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 la 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.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data

V.

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

PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Gualba 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 Gualba
XXXXXXXXX
Rehabilitació de la casa gran de la Masia Can Figueres
13/X/98777
“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:
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- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació

Periodificació

Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
120.000 €
2013
120.000 €
2014
2015
2016
2017
G/30201/432A1/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
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7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació 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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas superarà l’anualitat 2017.
Setè. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè. Documentació tècnica
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.
Novè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
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3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Dotzè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Tretzè. Marc normatiu
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, 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
- 7. La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent vint mil (120.000) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/76240 del vigent pressupost corporatiu.
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Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Gualba.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
59.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’estimació parcial
del recurs de reposició interposat per l’“Associación de Abuel@s por la
Custodia Compartida, ASACCO” contra l’acord de la Junta de Govern de data 13
de juny de 2013, pel qual es desestimà la sol·licitud de subvenció dins la
convocatòria de subvencions 2013.- 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:
I.- ANTECEDENTS:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 28 de febrer de
2013, va acordar aprovar les “Bases reguladores en règim de concurrència competitiva
per a l’atorgament de subvencions i la seva corresponent convocatòria en l’àmbit de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any
2013. Aquest acord va ser publicat al BOPB del 7 de març de 2013.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 13 de juny de
2013, va acordar aprovar la resolució de l’esmentada convocatòria de subvencions i
aquest acord es va publicar al BOPB de 19 de juny de 2013.
La Asociación de Abuel@s por la Custodia Compartida, ASACCO, amb NIF
XXXXXXXXX i domicili al XXXX, XX, presenta un recurs de reposició contra l’acord de
la Junta de Govern de data 13 de juny de 2013 que desestima la sol·licitud de
subvenció presentada per aquesta associació. L’escrit d’interposició del recurs es
presenta davant del Registre General de la Diputació de Barcelona el dia 5 d’agost de
2013 amb el núm. de registre 1300050829.
La notificació de l’acord de la Junta de Govern de 13 de juny de 2013 que desestima la
sol·licitud de subvenció presentada per l’Associación de Abuel@s por la Custodia
Compartida, ASACCO, es va practicar el dia 3 de juliol de 2013 a la presidenta de
l’esmentada Associació, segons consta en el document de lliurament i recepció del
servei de correus.
II.- RECURS DE REPOSICIÓ:
El recurs de reposició ha estat interposat en termini i forma.
Pel que fa al seu contingut, interessa destacar el següent:
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El recurs es fonamenta en el fet de “Que en l’acord adoptat no es motiva ni s’acredita
quins han estat els criteris de valoració presos com a referència per part de l’òrgan
competent, a més de no detallar quins han estat les puntuacions obtingudes per
ASACCO en els diferents criteris específics que es proposen en les bases
reguladores”.
Els fonaments de dret al·legats són infracció de l’art. 54 a) i f) de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
donat que el recurrent afirma que existeix una total i absoluta falta de motivació en
l’acord adoptat per la Junta de Govern, no existint els fonaments mínims necessaris
per acreditar la resolució adoptada. Així mateix, i en concordança amb el precepte que
al·lega, considera que la citada resolució ha de ser nul·la de ple dret, en virtut de l’art
62 f) i g) de la citada llei.
Finalment, sol·licita que es declari la nul·litat de ple dret de l’acord que denega a
l’Associació ASACCO la subvenció, que s’acrediti per part de l’òrgan competent els
fonaments i criteris de valoració de la resolució adoptada, motivant l’acord que posa fi
al procediment, i que es declari la suspensió de l’execució de l’acte impugnat,
conforme a l’art. 111 de l’esmentada Llei 30/1992.
III.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS:
En primer lloc cal puntualitzar que els criteris objectius d’atorgament de les
subvencions estan continguts a l’apartat 9 de les Bases Reguladores, prèviament
aprovades i publicades tal i com s’ha fet constar en l’apartat I dels antecedents del
present dictamen. Per altra banda, també és de destacar que la recurrent coneix i
accepta aquests criteris pel simple fet de presentar-se a la convocatòria, a tenor del
punt 6 de les Bases Reguladores que disposa el següent: “La presentació de la
sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la
regulen”.
S’ha donat trasllat del recurs presentat a la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la qual en data 6 de novembre ha emès l’informe
que es transcriu seguidament:
“En relació al recurs de reposició presentat per l’Associación de Abuel@s por la
Custodia Compartida ASACCO contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 13 de juny de 2013 que resol la convocatòria de subvencions a
favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
per a l’any 2013, s’informa el següent:
1. Que l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils, en el seu procés de valoració de
les subvencions, ha tingut en compte tots els requisits de la convocatòria a l’hora de
valorar a ASACCO (Asociación de Abuel@s por la Custodia Compartida), número
d’expedient 2013/761 – codi XBMQ. I en data de 13 de juny, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va qualificar el projecte: “Fomento de la Igualdad para la
guarda de los menores: defensa del derecho de los menores a disfrutar de una guarda
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compartida y a disfrutar de la relación con sus abuelos”, amb una puntuació de 36
punts.
2. Que els criteris presos per part d’aquest Òrgan competent a l’hora de valorar el
projecte han estat establerts tenint en compte les bases del concurs definides en la
citada convocatòria de subvencions.
3. Que segons les bases de la convocatòria i amb caràcter general, per a la valoració
de les sol·licituds presentades, s’ha de tenir en compte la fonamentació, oportunitat i
viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les
activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat.
4. Que el procediment de valoració del projecte presentat per l’entitat s’ha basat
principalment, en una anàlisi detallada de la informació recollida a la sol·licitud i als
annexes, per part de l’equip tècnic especialista en la matèria. A més, s’ha
complementat amb reunions d’anàlisi de coherència interna entre l’equip tècnic
especialista i l’equip directiu de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils.
5. Que el projecte presentat ha obtingut la valoració parcial següent:
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1) Determinar la població diana i els objectius quantificats d’impacte amb un
màxim de puntuació en aquest apartat de 15. El projecte d’ASACCO va
extreure una puntuació de 6, donat que mancava una complerta definició d’una
diagnosi prèvia de les necessitats de la població diana així com dels resultats
mesurables del projecte.
2) Metodologia, sistemes d’organització, control, mitjans de difusió i avaluació
amb un màxim de puntuació en aquest apartat de 15. En aquest apartat el
projecte d’ASACCO es va puntuar amb un 9, donat que no es determina el
calendari d’activitats, sistemes de coordinació, avaluació, indicadors,
estratègies de difusió i en definitiva aquells elements necessaris que defineixen
la metodologia i organització.
3) Coordinació amb institucions i entitats en matèria de Benestar; Igualtat i
Ciutadania amb un màxim de puntuació en aquest apartat de 15. En aquest cas
el projecte va obtenir 6 punts, ja que no definien una coordinació amb ens
locals i una activitat vinculada al pla local.
4) Impacte Social supralocal i/o liderada per una federació d’entitats o similar amb
un màxim de puntuació en aquest apartat de 15, En aquest apartat la puntuació
va ser de 0, donada la manca d’impacte territorial supralocal del projecte així
com la falta de lideratge per part d’una federació d’entitats o coordinador/a.
5) Incorporar perspectiva d’Igualtat de Gènere amb un màxim de puntuació en
aquest apartat de 40 i el projecte d’ASACCO va treure una puntuació de 15,
degut a que no s’explicita de forma clara la solvència tècnica, tampoc
contempla la transversalitat com a criteri d’abordatge ni el principi d’aplicabilitat
i el seu impacte.
6. Que tal i com s’establia en les bases de la convocatòria les subvencions s’atorguen,
sota el principi de concurrència competitiva, a aquells sol·licitants que obtinguin millor
valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats.
7. Que la qualificació mínima per accedir a la subvenció era de 65 punts segons les
bases de la convocatòria.
8. Que l’associació ASSACO no va assolir la qualificació mínima necessària, segons la
valoració objectiva, per a la concessió de l’esmentada subvenció, d’acord amb la
motivació que constava com annex a l’acord recorregut, en els termes que es citen
textualment en el present informe.
9. Que s’ha constatat que la notificació que es va remetre a ASACCO no contenia la
valoració parcial dels criteris objectius d’atorgament de la subvenció.
10. Que, a efectes de la suspensió de l’acte que sol·licitat la recurrent, s’informa que
no es dóna el supòsit que l’execució de l’acte pugui causar perjudicis d’impossible o
difícil reparació.”
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A continuació es pot afirmar que no és certa l’al·legació que efectua la recurrent, com a
fonaments de fet, consistent en què l’acord hagi estat adoptat sense motivació, sense
acreditar els criteris de valoració i sense detallar les puntuacions, donat que la
motivació de l’acte està incorporada en els annexes de l’acord. El propi text de l’acord
especifica que conté, en annex, les fitxes de valoració individualitzada de cadascuna
de les sol·licituds de subvenció presentades, així com l’acta de la reunió de l’òrgan
col·legiat que formula la proposta en base als informes prèviament emesos.
Aquests extrems queden acreditats en el propi acord i, en concret, en els paràgrafs
que es transcriuen seguidament:
“Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions, en
base als informes emesos pel gerent de Benestar Social i la gerent d’Igualtat i Ciutadania
que contenen les fitxes de valoració individualitzada de cadascuna de les sol·licituds de
subvenció presentades, d’acord amb els criteris objectius d’atorgament continguts a l’apartat
9 de les Bases Reguladores i Convocatòria per a la seva concessió....
Atès que s’adjunten com a annex al present dictamen l’Acta de la reunió de l’òrgan
col·legiat, els informes de les gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania, així com
les fitxes de valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades.”

Una vegada acreditat que l’acte administratiu ha estat motivat, queda desvirtuada la
al·legada infracció de l’art. 54 de la citada Llei 30/1992 que efectua la recurrent i, en
concordança, la subsegüent nul·litat de ple dret de l’acte.
Respecte a la suspensió que també sol·licita la recurrent a l’empara de l’art. 111 de la
Llei 30/1992, es pot afirmar, per una banda, que la interposició del recurs no suspèn
l’execució de l’acte impugnat i, per una altra, que tampoc procedeix suspendre
l’execució de l’acte impugnat en no donar-se les circumstàncies previstes a l’esmentat
article, a la vista de l’informe tècnic transcrit que afirma que “no es dóna el supòsit que
l’execució de l’acte pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació”.
Malgrat tot el que s’acaba d’exposar, s’ha constatat que el text de la notificació de
l’acord de la Junta de Govern de data 13 de juny de 2013, practicada a la recurrent,
conté la valoració total de 36 punts dels criteris objectius d’atorgament de la subvenció
però no conté la valoració parcial de cadascun dels criteris i la seva motivació, la qual
està continguda als annexes de l’esmentat acord. Per aquest motiu es tracta doncs
d’una notificació defectuosa, per no contenir el text íntegre de l’acord, que cal esmenar
amb la pràctica d’una nova notificació que contingui la valoració parcial i la motivació i
que, per tal de no causar indefensió a l’interessat, atorgui contra la resolució novament
el recurs potestatiu de reposició i el corresponent recurs contenciós administratiu,
ambdós a comptar a partir de la notificació del present acord, en compliment de
l’article 58 de la citada Llei 30/1992 i d’acord amb reiterada jurisprudència, entre
d’altres STC núm. 179/2003 de 13 d’octubre i STS de 4 de març de 2013.
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
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Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19
de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Desestimar parcialment el recurs de reposició presentat, pel que fa a la
pretensió de la recurrent de la declaració de nul·litat de ple dret i de suspensió de
l’execució de l’acord de la Junta de Govern de data 13 de juny de 2013, relatiu a la
concessió de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2013, el qual denega una subvenció a
l’Associación de Abuel@s por la Custodia compartida, ASACCO, en base als
arguments que consten a la part expositiva del present dictamen.
Segon.- Estimar parcialment el recurs de reposició presentat, en haver-se constatat la
pràctica defectuosa de la notificació a ASACCO de l’acord de la Junta de Govern de
data 13 de juny de 2013, per no contenir el text íntegre de l’acord.
Tercer.- Notificar els presents acords a l’Associación de Abuel@s por la Custodia
Compartida, ASACCO, amb indicació novament del recus potestatiu de reposició i del
contenciós administratiu.
60.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga, per a l'any 2014, del conveni formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i la Fundació Pere Tarrés per a promoure l’associacionisme i el lleure
educatiu.- 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:
Vist que per decret del president de la Diputació de Barcelona, de data 31 de juliol de
2012, es va convalidar, amb efectes d’1 de gener de 2012, el conveni per a promoure
l’associacionisme i el lleure educatiu amb la Fundació Pere Tarrés.
Vist que el conveni esmentat va ser subscrit en data 6 de setembre de 2012 i va ser
convalidada, amb efectes d’1 de gener de 2013, la pròrroga i aprovada l’addenda al
conveni per a l’any 2013 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
de data 28 de febrer de 2013.
Vist que el pacte novè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser
prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts.
Vist l’article 4.1.d) 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.
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Vistos els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procedimient de les administracions públiques de
Catalunya.
Vist el punt 18 de la base 30 de les bases d’execució del pressupost de 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.3) de la
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, 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 pròrroga per a l’any 2014, del conveni de col·laboració, subscrit en
data 6 de setembre de 2012, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Pere
Tarrés, amb domicili al carrer XXXX, XX i amb NIF: XXXXXXXXX, per a promoure
l’associacionisme i el lleure educatiu.
Segon.- Autoritzar i disposar l’aportació econòmica, per a l’any 2014, al conveni de
referència per un import de Cent vint mil (120.000) €, desglossats de la següent
manera:
- Setanta-set mil (77.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60100/231A0/48900, condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
- Vint-i-vuit mil (28.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60100/231A0/48900, condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
- Quinze mil (15.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60300/232A1/48900, condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
La Comissió Tècnica de seguiment del conveni, quan aquesta s’hagi constituït
formalment, o be la Fundació Pere Tarrés hauran de presentar, abans del 31 de març
de 2015, tres informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos així com
l’adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució de la següent
manera:
- Informe tècnic per un import de Setanta-set mil (77.000) € acreditant les
actuacions realitzades per facilitar ajuts econòmics, als Centres d’Esplai i a les
famílies participants d’aquests en situació de vulnerabilitat i risc social, per fer
possible l’accés a activitats d’educació en lleure i activitats de vacances. Si
aquest informe l’emet la Fundació Pere Tarrés haurà de ser conformat pel cap
del Servei de Suport de Programes Socials.
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- Informe tècnic per un import de Vint-i-vuit mil (28.000) € acreditant les actuacions
realitzades per al suport i reconeixement dels Centres d’Esplai d’Atenció Diària
del MCEC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians) per potenciar la tasca
d’inclusió social que es realitza des de les entitats de lleure de caire preventiu i
transversal en l’àmbit de la infància i l’adolescència i ampliar l’impacte de la seva
acció social i educativa. Si aquest informe l’emet la Fundació Pere Tarrés haurà
de ser conformat pel cap del Servei de Suport de Programes Socials.
- Informe tècnic per un import de Quinze mil (15.000) € acreditant les actuacions
per promoure i millorar els centres d’esplai, la participació de joves voluntaris i la
generació i difusió de coneixement entorn el lleure educatiu i l’associacionisme
juvenil. Si aquest informe l’emet la Fundació Pere Tarrés haurà de ser conformat
pel cap de l’Oficina del Pla Jove.
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior s’admetran justificacions parcials de
l’activitat.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Fundació Pere Tarrés.
61.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
bases de participació al Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones
grans de la província de Barcelona i publicació en el BOPB.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La necessitat social derivada de l’envelliment de la població unida a un nou marc
normatiu que fomenta el suport a l’autonomia personal i atenció a la dependència
requereix dur a terme solucions adreçades al col·lectiu de les persones grans. Aquest
col·lectiu esdevé un grup d’alt risc social, ja que en molts casos disposa d’escassos
recursos, els seus membres tenen una major dependència i un major grau de cronicitat
en termes de salut. A més, es tracta de persones que resideixen majoritàriament soles
o en nuclis de convivència formats per altres persones grans i en habitatges poc
adaptats i amb barreres arquitectòniques que impedeixen o dificulten la seva
autonomia personal.
El “Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans” té la finalitat de
garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, afavorint
l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona gran dins de la seva llar
mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques en els
habitatges. És tracta, per tant, de petites reformes imprescindibles per a què els seus
beneficiaris gaudeixin d’autonomia i qualitat de vida al seu domicili.
Aquest Programa s’ha estat desenvolupant al llarg dels períodes 2009-2010 i 20122013 i, atès l’èxit aconseguit i l’interès dels Ens locals, es considera necessari reeditar
el programa per al període 2014-2015.
Al Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans s’adreça a persones
majors de 65 anys identificades pels serveis socials municipals que es troben en
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situació de fragilitat per qüestió d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal,
discapacitat i/o dependència.
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans està finançat per la
Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ens locals de la província de
Barcelona que vulguin participar amb els criteris i procediments regulats en el present
dictamen.
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona té com a objectius oferir
serveis de cooperació i assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis i
potenciar i millorar les polítiques de benestar social desplegades pels Ens locals, dins
del marc de desenvolupament de les polítiques socials.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ofereix als Ens locals el Programa
d’Arranjament d’habitatges a per a les persones grans a través del Catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals per al 2014.
Amb l’adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la
Diputació i els Ens locals comparteixen objectius comuns, una mateixa metodologia de
treball conjunt i unes línies estratègiques al servei d’aquests objectius, amb la finalitat
última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la província.
Atesa la competència de les diputacions provincials en matèria d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i de foment i administració dels
interessos peculiars de la província, que atribueixen els arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els arts. 91 i 92 del Decret
legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
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. 882/2013, 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 les “Bases de participació en el Programa d’Arranjaments
d’habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona” per tal de regular i
fixar els criteris i el procediment de participació dels Ens locals de la província de
Barcelona en l’esmentat programa, segons minuta que es transcriu a continuació:
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“Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A LES PERSONES
GRANS DE LA PROVÍNCIA DE

BARCELONA, de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la

Diputació de Barcelona”
I. Destinataris del programa
Són destinataris del Programa d’Arranjament d’habitatges els Ens locals de la província de
Barcelona fins a 300.000 habitants.
Els municipis podran realitzar les tasques de gestió, seguiment i coordinació de les
actuacions a través d’algun Ens local supramunicipal.
L’Ens supramunicipal haurà de comunicar a l’Àrea d’Atenció a les Persones que es fa càrrec
de la gestió, seguiment i coordinació en representació del municipi adherit.
II. Descripció i objectius del Programa d’Arranjament d’habitatges per a les
persones grans
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans té com a finalitat garantir
les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes mitjançant la
realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques a l’habitatge, tant de
lloguer com de propietat, de les persones grans més vulnerables. Per dur a terme aquestes
actuacions la previsió d’inversió és de 2.068.000 €, dels quals, 1.694.000 € seran aportats
per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i els 374.000 € restants
pels Ens locals participants en el projecte. Mitjançant aquest programa es preveu rehabilitar
aproximadament uns 1.100 habitatges durant el període 2014-2015.
Els beneficiaris del programa seran les persones més grans de 65 anys, preferentment
aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:


Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.



Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació
de dependència.



Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Els objectius d’aquest programa són:


Millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes
mitjançant la realització de reformes bàsiques en l’habitatge de les persones grans més
vulnerables, consistents en reparacions, petites obres no estructurals i instal·lació
d’ajudes tècniques a l’interior dels habitatges.



Oferir serveis de cooperació i assistència als municipis i potenciar i millorar les polítiques
d’actuacions de benestar social desplegades pels Ens locals, dins el marc de
desenvolupament de les polítiques socials.

Els arranjaments que es duran a terme a l’interior dels habitatges es classifiquen en tres
grups de tipologies d’intervenció tal i com es descriu a continuació:
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1. Arranjaments en banys
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar l’accessibilitat i
facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de la banyera per un plat
de dutxa o les adaptacions de banyera/dutxa, els canvis d’aixetes, les adaptacions del
wc o lavabo (substitució, adaptació), eliminació de bidet o d’altres elements per facilitar la
mobilitat, tractament antilliscant de paviments i la col·locació d’ajudes tècniques.
2. Arranjaments en cuina
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions de
seguretat per tal de facilitar les activitats de la vida diària que es realitzen a la cuina.
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de les plaques de gas/butà
per plaques elèctriques, el tractament antilliscant de paviments, o bé la instal·lació
d’ajudes tècniques.
3. Arranjaments generals
Conjunt d’intervencions que tenen la finalitat de realitzar adaptacions i/o proporcionar
suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la
persona pel seu domicili.
Aquestes són, entre d’altres, aquelles intervencions que es realitzen en zones comuns o
de pas com passadissos o rebedors i consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una
porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat i/o
la instal·lació d’ajudes tècniques com barres o agafadors, entre d’altres.
El desplegament d’intervencions serà detallat al Catàleg de partides d’obra i al Catàleg
d’ajudes tècniques inclosos als Plecs de condicions particulars de contractació de l’empresa
responsable de la direcció facultativa de les obres (empresa de direcció facultativa
endavant) i als Plecs de condicions particulars de contractació de les empreses executores
de les obres (empreses d’obres endavant).
III. Gestió del programa
El Programa d’Arranjament d’habitatges per a les persones grans de la província de
Barcelona serà prestat per una empresa que s’encarregarà de la direcció facultativa de les
obres i per vàries empreses que s’encarregaran de l’execució de les obres.
Aquestes empreses seran contractades per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona mitjançant procediment obert. Les dades i la documentació de les empreses
seleccionades restaran a disposició dels Ens locals participants en el programa per a les
comprovacions que consideri oportú realitzar.
Li correspon a l’Ens local les següents tasques:


Presentar la sol·licitud de participació en el programa seguint les instruccions i terminis
que es recullen al present document de Bases.
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Participar amb un 20% en el finançament de les obres d’arranjaments que s’executin en
el seu municipi. A aquests efectes, els Ens locals participants hauran d’acreditar
l’existència de crèdit per la quantitat màxima que hi destinaran.



Prendre el compromís d’executar durant l’any 2014 el 25% dels arranjaments assignats
per la Diputació de Barcelona per al període 2014-2015.



Identificar las persones beneficiàries dels arranjaments des dels serveis socials
municipals.



Verificar la documentació que acredita la condició de beneficiari dels arranjaments.



Informar a les persones beneficiàries del programa sobre les característiques del
programa i els requeriments de participació.



Vetllar per la garantia d’un compromís ferm per part de la persona beneficiària a
participar en el programa.



Designar una persona com a referent municipal única per al programa.



Assistir a la visita inicial de valoració al domicili de la persona i en aquelles que els
serveis socials municipals estimin convenients.



Autoritzar els pressupostos de les intervencions a l’empresa de direcció facultativa.



Tramitar els assabentats i permisos d’obres que siguin necessaris per a l’execució de les
obres.



Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb la
persona que designi l’Àrea d’Atenció a les Persones i l’empresa de direcció facultativa.



Informar a l’empresa de direcció facultativa de totes les incidències que es produeixin
mitjançant els canals previstos.



Comunicar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona les baixes que
es produeixin al programa mitjançant el canal i documentació de gestió que proposi la
Corporació.

Les tasques de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona consistiran
bàsicament en:


Assignar el nombre d’arranjaments als Ens locals participants.



Procedir a la contractació de l’empresa de direcció facultativa de les obres i de les
empreses d’obres.



Participar amb un 100% en el finançament de la direcció facultativa dels arranjaments
que sol·licitin els municipis i la Diputació de Barcelona els hagi pogut assignar.



Participar amb un 80% en el finançament de les execucions d’arranjaments que sol·licitin
els municipis i la Diputació de Barcelona els hagi pogut assignar.



Recollir les sol·licituds municipals i les comunicacions de baixa d’expedients per part dels
serveis socials municipals i derivar-les a l’empresa de direcció facultativa.
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Autoritzar els pressupostos de les intervencions a l’empresa de direcció facultativa.



Coordinar i gestionar tècnica i econòmicament el programa d’arranjaments d’habitatges
per a persones grans vulnerables de la província de Barcelona.



Realitzar les accions de seguiment tècnic i control que es considerin oportunes per tal
d’assegurar la correcta execució del programa.



Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell general.

El Programa d’Arranjament d’habitatges es desenvolupa en les següents fases d’actuació:
A. Fase de formalització de la participació al programa
1.

La Diputació de Barcelona informarà als Ens locals sobre les característiques
del programa i lliurarà la documentació que correspongui: calendari del
programa, canals i models de documentació adoptats per la Corporació per a la
gestió del programa.

2.

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona comunicarà a
cadascun dels Ens locals el nombre d’arranjaments preassignats en funció dels
criteris que acordi la Corporació.

3.

Els Ens locals hauran de formalitzar la participació al programa a través del
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals per al 2014 presentant sol·licitud
en forma i terminis detallats al present document de Bases.

4.

Els Ens locals hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la confirmació
del nombre d’arranjaments a executar durant el 2014 i la previsió estimada per al
2015 a més de certificar la reserva de crèdit, en els terminis establerts al present
document.

5.

La Diputació de Barcelona confirmarà als Ens locals el nombre d’arranjaments
assignats en funció dels criteris acordats per la Corporació i la demanda municipal
realitzada.

B. Fase de demanda, verificació, prescripció i autorització d’arranjaments:
6.

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona comunicarà a
cadascun dels Ens locals:
 Les dades de l’empresa de direcció facultativa. L’empresa comunicarà al referent
municipal del programa, el coordinador tècnic territorial que assumirà la
interlocució i el/la tècnic/a que procedirà a realitzar les visites domiciliàries de
valoració i comprovació final.
 Les dades de la/les empresa/es d’obres que procedirà a realitzar les visites
necessàries (prescripció/validacions i comprovació final) a cadascun dels
habitatges.

7.

Els Ens locals faran arribar les demandes individualitzades a la Diputació
mitjançant el canal i la documentació de gestió que l’Àrea d’Atenció a les Persones
determini.
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8.

L’empresa de direcció facultativa realitzarà una visita domiciliària de valoració
amb la presència de l’empresa d’obres i l’Ens local amb l’objectiu d’elaborar
un Estudi d’accessibilitat que prescriurà la proposta d’intervenció a dur a terme a
l’habitatge.

9.

L’Àrea d’Atenció a les Persones i els Ens locals autoritzaran les actuacions
proposades mitjançant l’autorització del pressupost presentat per l’empresa de
direcció facultativa en un termini màxim de 10 dies.

C. Fase d’execució de les obres i comprovació i conformació final de l’arranjament:
10. Elaboració i tramitació documental .
L’empresa de direcció facultativa elabora la documentació tècnica complementària
necessària segons el tipus de prescripció autoritzada, tramita els documents
d’autorització per part de la persona beneficiària i notificacions necessàries al
arrendador.
L’empresa de direcció facultativa és la responsable de comunicar l’encàrrec d’obra a
la/les empreses responsables de l’execució dels arranjaments.
11. Execució dels arranjaments. La/les empresa/es d’obres duen a terme les obres
amb la participació de l’empresa de direcció facultativa.
12. Seguiment i control dels arranjaments. L’empresa de direcció facultativa:


Fa el seguiment complet de l’arranjament supervisant l’execució de l’obra en
qualitat, condicions d’execució i/o col·locació i terminis.



Assessora i resolt els dubtes que es puguin produir davant de la/les empresa/es
d’obres com de l’Ens local.



Enregistra, tipifica i gestiona les incidències que es puguin produir.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i
supervisions de les obres executades que consideri oportuns.
Així mateix, els Ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals també podran
realitzar els controls, seguiments i supervisions que considerin oportuns.

13. Comprovació i conformació final. L’empresa de direcció facultativa realitza una
visita de comprovació final de les intervencions amb què acredita la finalització de
l’arranjament.
D. Fase de pagament de l’actuació
14. Règim de pagament de les intervencions
L’empresa de direcció facultativa lliurarà una Acta de comprovació i conformació
final de l’arranjament a la Diputació de Barcelona i a l’Ens local que certifica la
finalització de les obres en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la
primera visita de valoració al domicili de la persona beneficiària, tal i com detalla el
Plec de condicions tècniques particulars.
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L’empresa de direcció facultativa presentarà una factura a l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona corresponent al 100% del cost de les
actuacions que s’hi relacionen.
La/les empresa/es d’obres presentarà/n una factura a l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona corresponent al 80% del cost de la
intervenció i una altra corresponent al 20% restant a l’Ens local que correspongui.
IV. Finançament del programa
La direcció facultativa de les obres té un cost màxim previst de 198.000 € i el finançament
anirà íntegrament a càrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
L’execució de les obres d’arranjament d’habitatges té un cost màxim previst de 1.870.000€ i
es finançarà des de la cooperació institucional en els termes següents:
La Diputació de Barcelona assumirà quatre cinquenes parts (4/5) del cost de les obres i els
Ens locals participants la cinquena part restant (1/5). Cada Ens local concretarà i acreditarà
la seva aportació en el moment de formalitzar la seva participació en el programa.
Cost mitjà estimat total per arranjament .................................................... 1.700 €/arranjament
Cost mitjà estimat per a la Diputació de Barcelona (4/5)........................... 1.360 €/arranjament
Cost mitjà estimat per als Ens locals (1/5) ................................................... 340 €/arranjament
Aquests costos són estimats perquè dependran en tot cas, del preu que hagin ofertat les
empreses contractades als respectius expedients de contractació.
El cost per a la persona beneficiària dependrà dels criteris sobre copagament establerts en
cada municipi, que en funció de les seves competències, podran tenir estipulats com a
participació de l’usuari en el finançament del programa. En qualsevol cas, les factures
d’obres seran sempre presentades per la/les empresa/es d’obres a nom de l’Ens local, i en
cap cas a nom de la persona beneficiària del programa d’arranjament d’habitatges.
En el cas que el municipi estableixi mecanismes de copagament, notificarà a la Diputació de
Barcelona sobre la seva aplicació per al seu enregistrament oportú com a dada d’informació
d’interès per al projecte.
V. Catàleg d’arranjaments
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona definirà en el Catàleg de
partides d’obra i el Catàleg d’ajudes tècniques que acompanyaran els Plecs de condicions
tècniques particulars de contractació de les empreses, les intervencions detallades
emmarcades en les tres categories d’arranjaments descrites a les presents bases.
VI. Distribució territorial dels arranjaments
La preassignació inicial del nombre d’arranjaments per municipi es farà en funció del
nombre d’habitants majors de 65 anys de cadascun d’ells, segons les dades que constin al
padró municipal 2014. Posteriorment, en funció dels municipis que s’hagin adherit finalment
al Programa i fins a la finalització dels crèdits pressupostaris fixats per a l’execució de les
obres, l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona farà l’assignació
definitiva del nombre d’arranjaments.
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En la preassignació inicial, la Diputació de Barcelona establirà una reserva d’almenys 1
arranjament per a tots aquells municipis amb població menor de 5.000 habitants, garantint
d’aquesta forma l’oportunitat de participar de tots els ens de la província de Barcelona.
VII. Execució dels arranjaments
La Diputació de Barcelona i els Ens locals participants prenen el compromís d’executar
durant l’any 2014 el 25% dels arranjaments assignats per a aquest Programa d’Arranjament
d’habitatges 2014-2015.
VIII. Formalització de la participació en el programa
1. La Diputació de Barcelona comunicarà als Ens locals el nombre d’arranjaments
preassignats a cadascun dels municipis.
2. Tots els municipis que vulguin participar hauran de presentar, abans del 27 de febrer
de 2014, la seva sol·licitud a través del Catàleg de serveis 2014 del pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, que es publicarà en seu electrònica al portal de tràmits
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
3. Els Ens locals hauran d’enviar el certificat de l’Interventor/a que acrediti l’existència de
crèdit per la quantitat màxima que el municipi sol·licitant té previst destinar al
Programa acompanyat del nombre d’arranjaments que es realitzaran al 2014 i la
previsió per al 2015.
4. Abans del 31 de maig de 2014, els municipis enviaran a la Diputació de Barcelona la
totalitat de les demandes especificades d’arranjaments prioritzant els casos segons
criteris establers en aquestes bases i de forma individualitzada mitjançant el canal i
document de gestió (model d’Informe de derivació) que la Diputació de Barcelona
determini.
IX. Vigència
Les accions a desenvolupar en aquest programa està previst que s’executin fins el 31
d’agost de 2015. Les presents Bases seran vigents fins el 31 de desembre de 2015.
X. Protecció de dades de caràcter personal
Els Ajuntaments i altres Ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers
que contenen les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions
previstes a l’objecte d’aquestes Bases AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a
encarregar-se del tractament d’aquestes dades de caràcter personal fins als sis mesos
posteriors a la vigència del Programa.
Els Ajuntaments i altres Ens locals adherits com a responsables dels respectius fitxers i la
Diputació de Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els
requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD). En especial els Ajuntaments i
Ens locals seran els responsables de garantir la informació de l’art. 5 de la LOPD i la
recollida del consentiment (art. 6 i 7 LOPD) per a la recollida i posterior tractament de les
dades de les persones peticionaries del servei.
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La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades personals contingudes en fitxers dels
que no sigui responsable, ni acceptarà dades personals llevat els casos en què hagi estat
autoritzada de manera expressa pel responsable del fitxer.
La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en
aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans
competents dels Ens locals participants.
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:


Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades
per a la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa
d’arranjament d’habitatges.



La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes
i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal tot
aplicant les mesures de seguretat de nivell alt per al tractament d’aquestes en
qualsevol suport establertes al RD 1720/2007 de 21 de desembre, que desenvolupa
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal; així com el deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin
en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a
l’art. 10 LOPD.

Els Ajuntaments i altres Ens locals participants, com a responsables dels respectius fitxers,
AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a subcontractar a un tercer per al tractament
d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes
Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels
beneficiaris del programa d’arranjament d’habitatges. La Diputació de Barcelona formalitzarà
mitjançant contracte la subcontractació, en el qual es faran constar les obligacions que
assumeix l’empresa/entitat subcontractada en el tractament de les dades personals.
L’esmentat contracte restarà a disposició de l’Ens local per a les comprovacions que
consideri oportú realitzar.
En el cas que durant la realització dels treballs objecte del present conveni l’encarregat rebi
una petició d’exercici de drets ARCO la posarà en coneixement de l’Ens local responsable
del fitxer en el termini màxim de 24h.
Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució
i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs
realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre l’empresa contractada.
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques a nivell
d’agregació de la informació. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
anonimitzades i es garantirà la seva total confidencialitat en el seu tractament.”

Segon.- Publicar les “Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT
D’HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona” al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona per al seu general coneixement.
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Tercer.- Retenir l’import de 1.694.000 € corresponent a la part del projecte assumida
per la Diputació de Barcelona dels quals 564.666,67 € aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60103/233A0/22751 del pressupost de l’any 2014 (antiga aplicació
pressupostària G/60101/233A0/22781, corresponent a l’any 2013) i 1.129.333,33 € a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/60103/233/227 condicionat a l’existència de
crèdit hàbil i suficient al pressupost dels anys 2014 i 2015.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa derivada de l’aprovació de les presents
bases.
Cinquè.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones per a la formalització de quants documents i adopció de quantes resolucions
siguin necessàries per al desenvolupament i execució del programa d’arranjaments
d’habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona.
62.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga del conveni, per a l’any 2014, subscrit amb la Fundació Catalana de
l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu
i del teixit associatiu, el suport a l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil
i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en
situació de pobresa.- 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:
Vist que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 21
de març de 2013, es va aprovar la convalidació, amb efectes d’1 de gener de 2013, del
conveni de col·laboració subscrit amb la Fundació Catalana de l’Esplai, per a la
promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, el
suport a l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil i per a garantir l’accés a les
activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa.
Vist que el conveni esmentat va ser subscrit en data 11 d’abril de 2013.
Vist que el pacte novè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser
prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts.
Vist l’article 4.1.d) 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 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procedimient de les administracions públiques de
Catalunya.
Vist el punt 18 de la base 30 de les bases d’execució del pressupost de 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.3) de la
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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, la pròrroga per a l’any 2014, del conveni de col·laboració, subscrit en
data 11 d’abril de 2013, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Catalana de
l’Esplai, amb domicili al XXXX, XX; i amb NIF: XXXXXXXXX, per a la promoció, el
suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, el suport a
l’ocupació i el foment de l’emprenedoria juvenil i per a garantir l’accés a les activitats
d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa.
Segon.- Autoritzar i disposar l’aportació econòmica, per a l’any 2014, al conveni de
referència per un import de cent vint mil (120.000) €, desglossats de la següent
manera:
- Quaranta-tres mil (43.000) € per a la promoció, el suport i la difusió a les
activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa
mitjançant la seva articulació al territori, així com per al suport a l’ocupació
juvenil a través de l’acompanyament de joves que cerquen feina i el foment de
l’emprenedoria juvenil, dels quals quinze mil (15.000) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60300/232A1/48900 i Vint-i-vuit mil (28.000) €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00, condicionat a
l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
- Setanta-set mil (77.000) € per garantir l’accés a les activitats d’estiu
organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i les seves entitats, als
infants i adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs
recursos
econòmics;
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/60100/231A0/489.00, condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i
suficient.
La Comissió tècnica de seguiment del conveni, quant aquesta s’hagi constituït
formalment, o be la Fundació Catalana de l’Esplai hauran de presentar, abans del 31
de març de 2015, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos
així com de l‘adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució, de
la següent manera:
- Informe tècnic per un import de 43.000 € acreditant les actuacions realitzades
per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del
teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori,
així com per al suport a l’ocupació juvenil a través de l’acompanyament de
joves que cerquen feina i el foment de l’emprenedoria juvenil. Si aquest
informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat per la
cap de l’Oficina del Pla Jove.
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- Informe tècnic per un import de 77.000€ acreditant les actuacions realitzades
per garantir l’accés a les activitats d’estiu organitzades per la Fundació
Catalana de l’Esplai i les seves entitats, als infants i adolescents en situació
de risc social, o de famílies amb pocs recursos econòmics (acció 5 del Pacte
segon). Si aquest informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de
ser conformat pel cap del Servei de Suport de Programes Socials.
No obstant el que s’ha exposat, s’admetran justificacions parcials de l’activitat.
Tercer.- Notificar els presents acords a la Fundació Catalana de l’Esplai.
63.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona
i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i
assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes hipotecàries de
préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges, i per aquest motiu, ha establert a través
del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (en endavant SIDH), un servei
d’atenció ciutadana.
En data 5 de desembre de 2012, es va subscriure entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament
del servei d’OFIDEUTE, la minuta del qual va ser aprovada per Decret del president de
la Diputació de Barcelona, de data 30 de novembre de 2012, el qual serà prorrogat per
l’any 2014.
Per tal de poder iniciar la prestació del servei d’intermediació en deutes hipotecaris es
va procedir a la subscripció d’una Addenda al conveni subscrit, en data 12 de juny de
2012, entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona, el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d’un servei
d’orientació jurídica a la ciutadania, per tal d’incorporar a aquest servei el servei SIDH.
En data 31 de desembre de 2013 finalitza la vigència d’aquest conveni i per
necessitats en la gestió, coordinació i millora a les activitats que són objecte del
present conveni, s’ha determinat procedir a la subscripció d’un nou conveni relatiu a la
prestació d’un servei d’atenció a les persones amb problemes de pagament dels
préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents, el qual serà
independent i quedarà deslligat del servei d’orientació jurídica als ciutadans.
L’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció a les persones amb
problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i
permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant del problemes
que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de
intermediació en l’àmbit hipotecari.
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El SIDH serà prestat per un lletrat qualificat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona.
Els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú.
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. 882/2013, 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 el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb domicili al carrer XXXX, XX, i amb NIF:
XXXXXXXXX, per al funcionament del servei d’intermediació en deute de l’habitatge
(SIDH), d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT DEL
SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH).
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excel·lentíssim Sr. Salvador Esteve i
Figueres, president de la Diputació de Barcelona, assistit per la Sra. Petra Mahillo Garcia,
Secretària General de la Corporació, en virtut de les facultats reservades en el Decret de la
Presidència de la Corporació núm.: 3538/12, de 2 de maig de 2012, publicat al BOPB de 16
de maig de 2012.
COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA (ICAB), representat l’Excel·lentíssim Senyor
Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (en endavant ICAB)
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent
d’informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les quotes
hipotecàries de préstecs relatius a l’adquisició d’habitatges, i per aquest motiu, ha
establert a través del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (en endavant
SIDH), un servei d’atenció ciutadana.
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II.

Que, en data 5 de desembre de 2012, es va subscriure entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per al
funcionament del servei d’OFIDEUTE, la minuta del qual va ser aprovada per Decret
del president de la Diputació de Barcelona, de data 30 de novembre de 2012, el qual
serà prorrogat per l’any 2014.

III.

Que per tal de poder iniciar la prestació del servei d’intermediació en deutes
hipotecaris es va procedir a la subscripció d’una Addenda al conveni subscrit, en data
12 de juny de 2012, entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona, el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al
funcionament d’un servei d’orientació jurídica a la ciutadania, per tal d’incorporar a
aquest servei el servei SIDH.

IV.

En data 31 de desembre de 2013 finalitza la vigència d’aquest conveni i per
necessitats en la gestió, coordinació i millora a les activitats que són objecte del
present conveni, s’ha determinat procedir a la subscripció d’un nou conveni relatiu a la
prestació d’un servei d’atenció a les persones amb problemes de pagament dels
préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents, el qual serà
independent i quedarà deslligat del servei d’orientació jurídica als ciutadans.

V.

Que l’objecte d’aquest conveni és prestar un servei d’atenció a les persones amb
problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i
permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant del
problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei
d’assessorament i de intermediació en l’àmbit hipotecari.

VI.

Que el SIDH serà prestat per un lletrat qualificat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona.

VII.

Que els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitat
d’interès comú.

VIII.

Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data .......................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- L’objecte, d’aquest conveni, és establir la col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per prestar un servei d’atenció a les
persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges
habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels
problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament
i de mediació en l’àmbit hipotecari.
Segon.- El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des pel Col·legi d’Advocats de
Barcelona.
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Tercer.- Les fases d’actuació que guien el procediment d’atenció i assessorament del servei
d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH) són:
1. Servei d’atenció al ciutadà (SAC). És el primer pas en l’atenció del SIDH. Aquest servei
és prestat per un servei municipal. Les seves obligacions queden recollides a l’Annex del
conveni, subscrit en data 5 de desembre de 2012, entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i la Diputació de Barcelona per al funcionament del servei d’assessorament
sobre el deute hipotecari (OFIDEUTE).
2. Entrevista amb l’advocat del SIDH. L’advocat designat pel Col·legi d’advocats de
Barcelona es desplaça a dependències municipals per prestar el servei. En aquesta
entrevista l’advocat haurà d’orientar jurídicament a la ciutadania de les responsabilitats
en què recau en cas d’impagament del préstec amb garanties hipotecàries. Realitzar
l’entrevista personal amb les persones i famílies afectades, recollir i verificar la
documentació sol·licitada per valorar el cas, i tramitar l’expedient de Ofideute amb
l’aplicatiu informàtic que disposa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per gestionar les
sol·licituds.
3. Elaboració de la proposta d’intermediació i prevalidació, si s’escau. Un cop estudiat el
cas, l’advocat del SIDH ha d’elaborar una proposta de renegociació dels deutes de la
persona sol·licitant del servei, d’acord amb els afectats. Aquesta proposta ha de ser
tramesa al prevalidador designat pel col·legi d’advocats per tal de homogenitzar criteris i
valorar la viabilitat de la mateixa.
4. Procés d’intermediació d’Ofideute. En aquesta fase del procés el prevalidador ha de
lliurar un esborrany de proposta a la persona coordinadora del Servei d’Ofideute, en els
termes acordats en l’Annex esmentat.
5. Seguiment i tancament de l’expedient. El lletrat del SIDH, amb el suport del prevalidador
fa el seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment. En
cas que la intermediació finalitzi amb un acord entre l’usuari i l’entitat financera, un cop
notificat per Ofideute, l’advocat ofereix al ciutadà la revisió de la proposta prèvia a la
signatura per comprovar que contempla els aspectes acordats entre les parts. Si escau,
es podrà realitzar l’acompanyament presencial a la signatura de l’acord en aquells casos
que compleixin alguns dels següents requisits: ser beneficiari de justícia gratuïta i/o que
els titulars de la hipoteca siguin persones en situació d’especial vulnerabilitat, que l’acord
al que s’ha arribat tingui una complexitat determinada.
Quart.- El total d’hores de prestació serà de 148 hores setmanals, repartides pels diferents
punts SIDH oberts a la demarcació de Barcelona i que son competència de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
Cinquè.- La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona
per a la prestació d’aquest servei en funció de les hores de servei setmanals previstes.
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del càlcul de
l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques d’orientació dutes a
terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, d’acord amb les determinacions que es
contenen en el pacte tercer.
L’import màxim de l’aportació econòmica a percebre pel Col·legi d’Advocats durant la
vigència del present conveni és de dos-cents trenta mil quatre-cents cinquanta-tres euros
amb setanta-sis cèntims (230.453,76) €, que corresponen a l’operació matemàtica de
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multiplicar el nombre d’hores establert al pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost
per hora de Trenta-dos Euros amb quaranta-quatre Cèntims (32,44) €.
L’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona es concreta pel període
l’1 de gener al 31 desembre de 2014, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de
festiu i no es prestarà el servei, per l’import de dos-cents trenta mil quatre-cents
cinquanta-tres euros amb setanta-sis cèntims (230.453,76) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/60101/231A0/48900 del pressupost de la Corporació per a l’any 2014.
Aquesta aportació serà lliurada prèvia presentació, abans del 31 de març de 2015, per part
del Col·legi d’Advocats de Barcelona del certificat conforme s’han realitzat efectivament les
hores de prestació acordades.
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de
períodes trimestrals d’activitat.
Els municipis que acolliran els punt SIDH i les seves àrees d’influència, així com el nombre
d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran designats per la Diputació de
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, conjuntament.
Correspondrà a la Diputació de Barcelona la formalització dels convenis amb els municipis
acollidors del servei.
Així mateix la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de fer la difusió del servei entre els
municipis de la província de Barcelona.
Sisè.- El Col·legi d’Advocats de Barcelona remetrà a la Diputació de Barcelona, en un
termini no superior als tres mesos comptadors des de la data de finalització del present
conveni, la documentació següent:


Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts



Certificat emès pel secretari/ària del Col·legi d’Advocats on es faci constar el
nombre d’hores de servei efectivament realitzades durant l’any natural, així com els
llocs de realització del servei.

Setè.- El Col·legi d’Advocats de Barcelona vetllarà perquè els professionals que prestin el
servei de SIDH compleixin els requisits de formació establerts a la normativa d’assistència
jurídica gratuïta.
El Servei de SIDH haurà de ser prestat per advocats col·legiats de l’ICAB que hagin
acreditat experiència en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta.
El Col·legi d’Advocats de Barcelona ha de garantir que els professionals que prestin el
servei puguin atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al Servei
d’Orientació Jurídica, d’entre les dues llengües oficials a Catalunya.
El Col·legi d’Advocats de Barcelona haurà de fer constar la participació de la Diputació de
Barcelona en tota la documentació impresa i en els cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
Vuitè.- Amb la finalitat de concretar, desenvolupar i coordinar les accions específiques que es
duran a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en aquest conveni, així
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com les que contribueixin a una millora de la informació i tramitació, es constituirà una
Comissió Mixta, de coordinació, formada per dues persones (una designada per la Diputació
de Barcelona, l’altra designada per l’ICAB), que estudiarà i formularà les propostes d’actuació
que s’estimin convenients, adequadament quantificades, si s’escau, pel que fa als seus
aspectes econòmics.
Novè.- Els convenis i/o contractes que eventualment celebrin les institucions signants per
tal de donar compliment al que preveu aquest conveni, són responsabilitat exclusiva de la
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la
institució no signant.
Desè.- Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el
consentiment escrit de les dues parts.
Onzè.- La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de l’1 de gener del 2014 fins el 31 de
desembre del 2014, podent-se prorrogar per períodes anuals i per acord exprés de les parts.
Dotzè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva
vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte onzè.
Tretzè.- Donat que la realització de l’objecte del conveni suposa el tractament de dades de
caràcter personal, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona es
comprometen i s’obliguen a:
1. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i documentals, en
compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
2. Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les
mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, esmentat.
3. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial,
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació confidencial
qualsevol dada a la que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i/o la Diputació de
Barcelona tinguin accés en el marc d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona i la Diputació de Barcelona es comprometen a no difondre aquesta informació
confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres persones
o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
4. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest
conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Catorzè.- Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament,
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni,
s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Conveni. A
manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la
competent per conèixer d’aquestes qüestions.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en
el lloc i la data que s’assenyalen.
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Segon.- Autoritzar i disposar l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, per a
l’any 2014, al conveni de referència per un import de Dos-cents trenta mil quatre-cents
cinquanta-tres euros amb setanta-sis cèntims (230.453,76) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/60101/231A0/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any
2014 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Notificar aquests acords al Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
64.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, prorrogar amb
efectes 1 de gener de 2014 el conveni signat en data 8 de setembre de 2006,
amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del
control sanitari de les aigües de consum humà.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), així com, la Llei 14/1986 de 25 d’abril, General de
Sanitat, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària a Catalunya (LOSC), i,
finalment, la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la Salut (LPS), atorguen
competències als ens locals en matèria de salut pública per tal de fomentar i protegir la
salut de la seva població.
És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut del l’article 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis per a la prestació dels serveis que els són
propis.
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona inclou en el seu catàleg de
serveis la col·laboració econòmica, assistència i el suport tècnic als municipis de
menys de 5.000 habitants per al control de la qualitat sanitària de l’aigua de consum
humà. Aquesta col·laboració es tradueix en una tutela integral que inclou la realització,
interpretació i, si fos el cas, la comunicació dels possibles riscs als municipis, així com
les mesures correctores a adoptar, i l’elaboració i manteniment dels Protocols
d’Autocontrol i Gestió de l’Abastament (PAG). Aquest suport ajuda a desenvolupar una
competència de caràcter obligatori com és el subministrament d’aigua de consum a la
població.
L’any 2006 es va establir un Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC), entitat pública de caràcter associatiu
participat de diversos ajuntaments, el qual s’ha anat renovant fins a la data present, en
el pacte CINQUÈ el qual contempla la possibilitat de prorrogar-lo de forma anual amb
aprovació expressa dels pactes SEGON i TERCER.
Atès que segons l’informe tècnic emès, es proposa la pròrroga pel 2014 del mencionat
conveni amb el ConGIAC per tal de continuar col·laborant en l’àmbit del control sanitari
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de les aigües de consum humà conforme a les especificacions que tot seguit es
detallaran en aquesta proposta.
Atès que aquest informe tècnic es basa en el següent:
- La col·laboració de la Diputació de Barcelona per al control de la qualitat sanitària
de l’aigua, es tradueix en un tutelatge econòmic i tècnic integral d’una competència
obligatòria dels municipis, en el qual s’inclou a més, la realització, interpretació, i si
fos el cas, la comunicació dels riscs als municipis, d’aquelles analítiques que
conforme a la pròpia normativa sectorial1, s’estableixen com a obligatòries en quant
al nombre i tipologia de paràmetres microbiològics a analitzar per part dels
municipis que porten a terme la seva pròpia gestió del cicle integral de l’aigua.
- El resultat d’aquesta col·laboració ha estat avaluada molt positivament tant pel que
fa a la qualitat tècnica de les analítiques, com pel que fa al temps de resposta i al
coneixement del territori que tenen els tècnics que han participat en aquesta tasca.
Fruit de tot això ha estat la consolidació d’aquest programa de suport per a
municipis de menys de 5.000 habitants en l’àmbit d’aigües de consum humà.
Això significa que aquest conveni no respon únicament a la realització de les
analítiques, sinó que comportaria un valor afegit a la nostra actuació com seria la
recollida in situ de cada mostra i per a cada municipi, i el seu transport fins aquell
laboratori que, per raons de coordinació, rapidesa, eficàcia en la pressa de decisions
davant situacions de risc i emergència que es pugui donar, les màximes garanties de
compliment amb la normativa i de seguretat per als ciutadans. La distribució en el
territori dels laboratoris dels municipis que participen del ConGIAC és un element clau,
ja que permet disminuir els costos de la recollida i trasllat de les mostres. Aquesta
proximitat als municipis tutelats per la Diputació permet, també, una resposta molt
ràpida quan es detecta un risc per a la salut per una possible contaminació de les
aigües, situació davant la qual, segons la normativa sectorial, s’han de prendre
mesures amb caràcter d’urgència, entre elles la presa i anàlisi d’una mostra de
confirmació en les 24 hores següents.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així
com la capacitat legal suficient per a continuar col·laborant mitjançant la renovació del
present Conveni.
Atès que per tal de fer efectiu el pagament de la despesa prevista derivada de les
actuacions de la present pròrroga, aquesta resta condicionada a l’existència de crèdit
en el pressupost del 2014 del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vistos els articles 57.3 i 67 de la Llei 30/1992.
1
Reial Decret estatal 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà.
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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) apartat 3
de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, 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.- Prorrogar amb efectes 1 de gener de 2014, el Conveni de data 8 de setembre
de 2006, signat amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (NIF.
XXXXXXXXX), que ha estat renovat i actualitzat anualment, en l’àmbit del control
sanitari de les aigües de consum humà.
Segon.- Actualitzar en el sentit que s'ha exposat els pactes de l’esmentat conveni, que
per a l'any 2014, quedaran com segueix:
“SEGON: El ConGIAC es compromet a:


Control analític de l’aigua: el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (ConGIAC), a través dels seus laboratoris, realitzarà la recollida i el
transport fins als laboratoris, així com les anàlisis de mostres d’aigües de
municipis de la província de Barcelona que tinguin establert acord de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria d’aigües de consum
humà.
L’assignació dels municipis així com el pla anual de mostreig s’elaborarà
conjuntament entre el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
(ConGIAC) i el Servei de Salut Pública.



Els punts bàsics de treball, el protocol de gestió de les mostres, paràmetres a
analitzar, el procediment de comunicació de resultats i els preus de cada tipus
d’anàlisis i de recollida i transport de mostres, s’especifiquen a l’Annex que
s’adjunta per a la seva aprovació en la present proposta.



Les activitats a realitzar estan sotmeses a variacions en funció de possibles
canvis en la normativa en vigor. En aquest cas s’hauran de revisar els criteris
de col·laboració mantenint en el possible el marc establert al conveni actual.



Ambdues institucions designaran un tècnic propi, els quals es reuniran sempre
que sigui necessari, per tal de fer un seguiment de les activitats dels programes
pactats en aquest conveni.
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TERCER: La Diputació de Barcelona es compromet a:


Col·laborar, si s’escau, tècnicament en el projecte i activitats que s’acordin en
el desenvolupament del present conveni.



Abonar a la ConGIAC els costos de les activats detallades en el pacte SEGON
d’aquest conveni, que per al 2014 suposa una quantitat de 141.300 € IVA
inclòs, la qual resta condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost del
2014 del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona i que aniran amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60401/313A0/25090, pels concepte de
recollida, transport i anàlisi de les mostres d’aigües de consum.



Si al llarg de la vigència del conveni es manifesta la necessitat d’ampliar les
actuacions, cal poder ampliar aquest import.



Els preus màxims conveniats de les anàlisis de cada tipus de mostra i del
Servei de Recollida de mostres seran els següents:



-

Els preus conveniats per anàlisi, sense incloure l’IVA:
ACN-ETAPDC:
56,39 €
ACP-ETAPDC, ACP-AXDD
970,57 €
ACI, ACN-AXDD:
37,62 €
ACI-M
151,54 €

-

Servei de Recollida de mostres. Preus conveniats
per a la recollida de mostra, sense incloure l’IVA:
Preu per quilòmetre:
0,26 €
Preu per hora i home:
16,06 €
Despeses varies per mostra:
0,92 €

Preus de paràmetres individuals que s’han d’analitzar d’acord amb la normativa
vigent
S’aplicaran els preus d’acord amb els preus aprovats per ConGIAC



Les activitats pactades seran executades des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2014, no obstant, els efectes del conveni s’estendran fins a la
seva total justificació que com a màxim serà en data 31 de març de 2015.



Per al cobrament en concepte de les anàlisis d’aigües realitzades, el Consorci
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC) haurà de presentar
factures trimestrals de les activitats de recollida, transport i anàlisis realitzades
pel laboratori, amb una relació de les mostres analitzades on consti com a
mínim el número de mostra segons criteris de codificació del Servei de Salut
Pública, la data de recollida, el lloc, el municipi, el tipus d’anàlisi (ACI, ACNETAPDC, ACN-AXDD, ACP-ETAPDC, ACP-AXDD, ACI-M anàlisi de
confirmació, i altres paràmetres necessaris d’acord amb la normativa vigent) i el
preu.
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Les factures trimestrals s’hauran de presentar en el termini de 2 mesos a partir
de l’acabament de cada trimestre natural excepte la factura del darrer trimestre
de l’any, que es podrà presentar no més tard del 31 de març de 2015, data en
què finalitzen els efectes de la vigència d’aquest conveni”.
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-un mil tres-cents
(141.300) €, IVA inclòs, a que ascendeixen totes les activitats previstes, la qual resta
condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost del 2014 del Servei de Salut
Pública de la Diputació de Barcelona i que aniran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/60401/313A0/25090.
Quart.- Notificar els presents acords al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (ConGIAC) per al seu coneixement i efectes.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
65.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
B.T.F., en resolució de l’expedient núm. 2013/3184.- 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 27/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. B. T. F. de data 16 d’abril de 2013 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la
carretera BV-5202 del PK 3+770 al PK 3+776, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Julià de Vilatorta (expedient núm. 2013/3184).
En data 11/11/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. B. T. F. en data 27 de maig de 2013 i d’acord amb
el que disposen l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- L’accés s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” del croquis adjunt.
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que
assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la
normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
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- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima a l’accés, superior a la distància de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 10 metres i es tallarà amb disc el
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta mitjançant un gual
adaptat que permeti el desguàs. Aquest es mantindrà en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
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del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr.
B. T. F. en relació amb l’expedient número 2013/3184.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. B. T. F., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5202 del PK 3+770 al PK 3+776,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta (expedient
núm. 2013/3184), 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.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. B. T. F., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
66.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2013/5107.- 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 17/06/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Centelles de data 7 de juny de 2013 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pas i camí per a vianants, al
costat de la carretera C-1413b del PK 17+000 al PK 17+100, ambdós marges, tram
urbà, al terme municipal de Centelles (expedient núm. 2013/5107).
En data 05/11/2013 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 Centelles en data 7 de juny de 2013 i
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós
costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants.
- El pas tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de
parades d’autobús.
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II. Les mides dels senyals seran les indicades a la Norma 8.1-IC
corresponents a ”carretera convencional amb voral”.
- S’instal·laran dos senyals de perill P-20, un 50m abans i l’altre 50m després del pas
de vianants.
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- S’instal·larà un senyal de prohibició R-301 de 50Km/h sota la P-20 en sentit creixent
de quilometratge, per tal d’incidir en el caràcter urbà del tram. A l’altre sentit, només
s’instal·larà la P-20 sense la R-301, donat l’evident caràcter urbà.
- Per cadascun dels sentits, en el mateix pas, es col·locarà un senyal S-13.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera: el camí de vianants tindrà pendent transversal mínima del 4% cap al
talús, no cap a la calçada.
- El material de la capa superior del camí de vianants serà de tot-ú natural amb
plasticitat per tal d’evitar aportacions a la calçada.
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
Condicions 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.
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- 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.
- 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.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 Centelles en relació amb l’expedient número 2013/5107.
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 Centelles,
autorització d’obres de pas i camí per a vianants, al costat de la carretera C-1413b del
PK 17+000 al PK 17+100, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Centelles
(expedient núm. 2013/5107), 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 Centelles, amb domicili a
efectes de notificacions a Centelles (08540), carrer Nou, 15-17, amb indicació dels
recursos procedents.
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
J. M. V., en resolució de l’expedient núm. 2013/8118.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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En data 14/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. J. M. V. de data 9 d'octubre de 2013, en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació de l’edifici XXXX a la
carretera XXXX al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de XXXX
(expedient núm. 2013/8118).
En data 05/11/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. J. M. V. en data 9 d'octubre de 2013 i d’acord
amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT de l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general
o l’establerta pel planejament vigent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
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.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- 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.
- 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.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per la Sra.
J. M. V. en relació amb l’expedient número 2013/8118.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. J. M. V., autorització d’obres
de conservació de l’edifici XXXX a la carretera XXXX al PK XX, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de XXXX (expedient núm. 2013/8118), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
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Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. J. M. V., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2013/8180.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En data 16/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Barcelona de data 15 d'octubre de 2013 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés
existent, a la carretera BV-1462 del PK 1+693 al PK 1+704, marge dret, tram no urbà,
al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2013/8180).
En data 29/10/2013 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 Barcelona en data 15 d'octubre de
2013 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir
arrossegaments de terres cap a la calçada.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
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 Barcelona en relació amb l’expedient número 2013/8180.
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 Barcelona,
autorització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-1462 del PK
1+693 al PK 1+704, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona
(expedient núm. 2013/8180), 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 Ajuntament de Barcelona, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08017), Carretera de Vallvidrera Les Planes, 5696, Districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb indicació dels recursos procedents.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
A. M. D. A., en resolució de l’expedient núm. 2013/8364.- 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 23/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de A. M. D. A. de data 16 d'octubre de 2013 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la
carretera BV-1341 del PK 0+490 al PK 0+500, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm. 2013/8364).
En data 11/11/2013 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 A. M. D. A. en data 16 d'octubre 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 l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- 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.
- La construcció de l’accés es realitzarà d’acord amb el la figura “B” adjunta.
- L’ús de l’accés serà l’existent en el moment de la petició d’autorització. Qualsevol
canvi d’ús s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial de la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- L’accés disposarà d’una visibilitat mínima superior a la distància de parada.
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es donarà continuïtat per l’accés a les aigües de la cuneta a través d’un gual adaptat.
El gual es mantindrà en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
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.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. 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.”
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.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
A. M. D. A. en relació amb l’expedient número 2013/8364.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a A. M. D. A., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1341 del PK 0+490 al PK 0+500,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (expedient núm.
2013/8364), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució a A. M. D. A., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
70.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
P. A. C., en resolució de l’expedient núm. 2013/8426.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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En data 29/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. P. A. C. de data 28 d'octubre de 2013 en el qual es
sol·licita autorització per talar un pi, a la carretera BV-5001 al PK 16+020, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Montornès del Vallès (expedient núm. 2013/8426).
En data 05/11/2013 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 P. A. C. en data 28 d'octubre de 2013 i d’acord amb
el que disposa l’article 104 a) 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:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per P. A. C.
en relació amb l’expedient número 2013/8426.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. P. A. C., autorització per talar un
pi, a la carretera BV-5001 al PK 16+020, marge dret, tram no urbà, al terme municipal
de Montornès del Vallès (expedient núm. 2013/8426), 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.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. P. A. C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XXX, amb indicació dels recursos procedents.
71.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material d’una autorització d’obres
a favor del Camping El Garrofer SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3819.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que
és del tenor literal següent:
En data 11 de juliol de 2013, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va atorgar al Camping El Garrofer, SL, autorització per a la modificació
d’un rètol existent a la carretera C-246a, al PK 38+970, marge esquerre, tram no urbà,
al terme municipal de Sant Pere de Ribes (expedient número 2013/3819).
En l’esmentat acord s’ha detectat una errada en l’informe tècnic pel que fa al terme
municipal afectat per l’obra autoritzada.
En data 22 de novembre de 2013, els tècnics de la Gerència de Serveis
d’infraestructures Viàries i Mobilitat, han emès un informe del següent tenor literal:
“Es comprova mitjançant la informació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya que el terme municipal on està ubicat el rètol objecte
d’aquesta autorització és el de Sitges, per tant, cal procedir a esmenar aquest error
material”
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries
correspon a l’òrgan que els ha dictat”.
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,
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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 del següent
ACORDS
Primer.- Rectificar l’errada material detectada en l’informe tècnic de l’acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11 de juliol de 2013 pel que es va
atorgar a l’empresa Camping El Garrofer, SL autorització per a la modificació d’un rètol
al PK 38+970 de la carretera C-246a, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Ribes, en el següent sentit:
On diu: Sant Pere de Ribes
Ha de dir: Sitges
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa Camping El Garrofer, SL, amb
domicili a efectes de notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
72.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la reducció
de l’import de l’actuació 10/X/69370 Projecte executiu centre gent gran de
l’Ajuntament de Granollers del Pla de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008-2011”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regulava l’acció concertada entre
la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adherien.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Granollers es van comprometre a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat “Projecte executiu centre gent gran”.
Per acord de Junta de Govern de 25/11/12010 es va aprovar el següent ajut:
Codi
XBMQ
10/X/69370

Ens

NIF

Actuació

Ajuntament de
Granollers

XXXXXXXXX

Projecte executiu
centre gent gran
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Import
321.791,35 €

Un cop presentada la justificació final, existeix saldo per la diferència entre l’import
concedit i l’import efectivament justificat.
L’Ajuntament de Granollers ha enviat certificat on posa de manifest que ajusten
l’import de la subvenció atorgada a la minoració del cost de l’activitat subvencionada a
fi i efecte que l’aportació efectuada per la Diputació no superi el cost total de l’actuació
inicialmente atorgada.
Atès que és voluntat de la Diputació, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les
esmentades incidències.
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació
de convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la reducció de 3.587,96 € en l’ajut atorgat en el marc de les
Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les infraestructures i els
equipaments del Pla de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011”, per menor import justificat amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50202/156A0/76260 del vigent pressupost corporatiu:

Codi
XBMQ

10/X/69370

Ens

NIF

Actuació

Import de
l’ajut

Ajuntament XXXXXXXX Projecte executiu 321.791,35 €
de Granollers
centre gent gran

Import
reducció

3.587,96 €

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ens destinatari.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
73.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
marc de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Secretariat de Federacions i d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya
(SEFE-ADF-CAT), en matèria de prevenció d’incendis forestals.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera
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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 la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les
determinacions dels Plans especials de protecció, amb l’objectiu bàsic de conservar els
valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el paisatge d’aquests espais,
de manera compatible amb el foment del desenvolupament local i l’ús social.
Atès que els incendis forestals són un dels problemes actuals que afecta de manera
més negativa tant als espais rurals com als espais urbans immediats. Aquesta
afectació interromp el bon funcionament dels sistemes naturals i la seguretat de la
ciutadans obligant a una col·laboració i coordinació de les institucions.
Atès que la normativa que desenvolupa sectorialment la competència municipal en
matèria de prevenció d’incendis forestals és la següent:
- Article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol, que estableix que els governs locals de Catalunya tenen
en tot cas competències pròpies sobre la protecció civil i la prevenció d’incendis,
en els termes que determinin les lleis.
- La Llei 7/1985, de 2 de abril, “Reguladora de las Bases del Régimen Local”,
assenyala en el seu article 25.2.c i f que les entitats locals tenen competències
en matèria de protecció de la població, la prevenció i la extinció d’incendis, i en
matèria de protecció del medi ambient.
- Els articles 66.3,c,d,f) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
- La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Atès que l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de
Defensa Forestal (ADF) fa necessària la participació de les entitats locals per constituir
una ADF. Que les ADF van redactar en el seu moment un programa de vigilància i
prevenció, un d’actuacions urgents en cas d’incendis i un de reforestació. I també
assenyala que, coordinaran la seva acció amb la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat.
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les
agrupacions de defensa forestal, desenvolupa des de 1996 el Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals (PVI).
Atès que les ADF i les federacions d’ADF de Catalunya van constituir l’any 1999 una
entitat sense ànim de lucre: el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya, amb
l’objecte clar, fixat en l’article 4 dels seus estatuts, de potenciar les accions de les ADF
i les federacions d’ADF mitjançant la seva representació davant les entitats i
institucions supracomarcals i, coordinar-ne aquestes relacions.
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Atès que en el Primer Congrés d’ADF celebrat l’any 2009, l’Assemblea Plenària va
concloure com un dels eixos d’acció futura, la potenciació del Secretariat de
Federacions i ADF de Catalunya, com a figura que reculli i elevi els plantejaments de
les ADF a escala nacional i faciliti el suport a qui ho demani, en les seves vessants
tècniques i de representació.
Atès que correspon al Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya entre altres
funcions:
• Garantir el manteniment de la xarxa de comunicacions establerta en el territori,
coordinant-ne la utilització, fent-se càrrec del manteniment dels repetidors, de les
avaries i d’altres incidències de les xarxes utilitzades per les ADF.
• La representació institucional de les ADF de Catalunya.
• La participació en la negociació de la pòlissa d’assegurances d’accidents i
responsabilitat civil de les ADF.
• La negociació d’un programa de formació homologat per a tothom.
• La participació en taules de negociació amb les administracions.
• El suport administratiu a les ADF que ho sol·licitin, sobretot les ADF no
federades.
En virtut del que precedeix i atès que les parts signants del conveni desitgen
col·laborar mútuament per tal de poder adoptar una estratègia general i conjunta en
matèria de prevenció dels incendis forestals, establint els mecanismes de comunicació
i coordinació necessaris per l’assoliment dels objectius fixats en el present conveni, les
parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el
marc d’aquest conveni.
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, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals 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, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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 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 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.- Aprovar el conveni marc de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i el Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa
Forestal de Catalunya (SEFE-ADF-CAT), en matèria de prevenció d’incendis forestals,
d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I
D’AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE CATALUNYA (SEFE-ADF-CAT), EN
MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
REUNITS
D’ una part, xxxxxx, 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 xxxxxx, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de
16.05.2012).
D’una altra part, el Sr. Ramon Sala i Esteve, president del Secretariat de Federacions i
d’Agrupacions Forestals de Catalunya.
MANIFESTEN
1.- Que els incendis forestals són un dels problemes actuals que afecta de manera més
negativa tant als espais rurals com als espais urbans immediats. Aquesta afectació
interromp el bon funcionament dels sistemes naturals i la seguretat de la ciutadans obligant
a una col·laboració i coordinació de les institucions.
2.- Que la normativa que desenvolupa sectorialment la competència municipal en matèria de
prevenció d’incendis forestals és la següent:
-

-

-

Article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, que estableix que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas
competències pròpies sobre la protecció civil i la prevenció d’incendis, en els termes que
determinin les lleis.
La Llei 7/1985, de 2 de abril, “Reguladora de las Bases del Régimen Local”, assenyala
en el seu article 25.2.c i f que les entitats locals tenen competències en matèria de
protecció de la població, la prevenció i la extinció d’incendis, i en matèria de protecció del
medi ambient.
Els articles 66.3,c,d,f) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

252/359

3.- Que l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF) fa necessària la participació de les entitats locals per constituir una ADF.
Que les ADF van redactar en el seu moment un programa de vigilància i prevenció, un
d’actuacions urgents en cas d’incendis i un de reforestació. I també assenyala que,
coordinaran la seva acció amb la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.
4.- Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions
de defensa forestal, desenvolupa des de 1996 el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals (PVI).
5.- Que les ADF i les federacions d’ADF de Catalunya van constituir l’any 1999 una entitat
sense ànim de lucre: el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya, amb l’objecte clar,
fixat en l’article 4 dels seus estatuts, de potenciar les accions de les ADF i les federacions
d’ADF mitjançant la seva representació davant les entitats i institucions supracomarcals i,
coordinar-ne aquestes relacions.
Que en el Primer Congrés d’ADF celebrat l’any 2009, l’Assemblea Plenària va concloure
com un dels eixos d’acció futura, la potenciació del Secretariat de Federacions i ADF de
Catalunya, com a figura que reculli i elevi els plantejaments de les ADF a escala nacional
i faciliti el suport a qui ho demani, en les seves vessants tècniques i de representació.
Que correspon al Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya entre altres funcions:
• Garantir el manteniment de la xarxa de comunicacions establerta en el territori,
coordinant-ne la utilització, fent-se càrrec del manteniment dels repetidors, de les
avaries i d’altres incidències de les xarxes utilitzades per les ADF.
• La representació institucional de les ADF de Catalunya.
• La participació en la negociació de la pòlissa d’assegurances d’accidents i
responsabilitat civil de les ADF.
• La negociació d’un programa de formació homologat per a tothom.
• La participació en taules de negociació amb les administracions.
• El suport administratiu a les ADF que ho sol·licitin, sobretot les ADF no federades.
6.- Que l’àmbit d’aplicació del present conveni es concreta pels municipis i comarques de
la demarcació de Barcelona.
Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió ordinària, de data xxxxxxx.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts en matèria de
prevenció dels incendis forestals i l’establiment dels mecanismes de comunicació i
coordinació necessaris per a l’assoliment dels objectius comuns, com són:
• Minimitzar els efectes dels incendis forestals.
• Potenciar la participació ciutadana en programes de prevenció dels incendis forestals.
• Potenciar la participació de la propietat privada en els plans municipals de prevenció
d’incendis forestals mitjançant les ADF.
• Coordinar les ADF i les seves federacions d’ADF, per augmentar la seguretat de les
seves accions preventives i la seva actuació en situacions d’emergència o urgència.
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Segon.- Les actuacions que es poden desenvolupar, en virtut d’aquest conveni són
les següents:
1. Fomentar programes de manteniment i millora en les xarxes utilitzades per les ADF amb
l’objectiu d’unificar-les, alliberant espai radioelèctric.
2. Fomentar programes de formació comuns a totes les ADF adaptant-los al territori
específic de cada ADF amb l’objectiu d’homologar-los en l’àmbit formatiu.
3. Fomentar programes d’actuació de prevenció d’incendis en el Pla d’Actuacions
Municipals.
4. Fomentar l’extensió de la pòlissa d’assegurances d’accidents i responsabilitats de les
ADF en el desenvolupament de les accions preventives, formatives o de sensibilització.
5. Participar en les taules de coordinació del PPI i del PVI amb l’objectiu de mantenir i
millorar la capacitat d’acció i reacció de les ADF.
6. Participar en fòrums de la Diputació de Barcelona pel foment de l’acció preventiva davant
dels efectes dels incendis forestals i, la vehiculació de la participació ciutadana.
7. Col·laborar amb la Diputació de Barcelona davant de les problemàtiques de prevenció
d’incendis forestals envers al món rural.
8. Col·laborar amb la Diputació de Barcelona en campanyes de divulgació de la prevenció
davant dels incendis forestals.
9. Col·laborar en l’actualització de l’inventari d’infraestructures preventives.
10. Col·laborar en jornades, seminaris i conferències on donar a conèixer la participació
ciutadana en la prevenció dels incendis forestals.
11. Fomentar el que s’esmenta a l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya, d’implicació institucional i ciutadana dins de les ADF.
Tercer.- Compromisos dels ens sotasignants
La Diputació de Barcelona i el Secretariat de Federacions i d’Agrupacions de Defensa
Forestal de Catalunya assumeixen el compromís d’intercanviar la informació disponible per
cadascun d’ells per poder assolir els objectius comuns així com les actuacions fixades en el
pacte segon.
La Diputació de Barcelona i el Secretariat de Federacions i Agrupacions Forestals de
Catalunya redactaran convenis específics vinculats a aquest amb l’objectiu de desenvolupar
les actuacions assenyalades en aquest conveni.
Quart.- Comissió de Coordinació i Seguiment
Per tal de garantir el bon funcionament del present conveni i dels convenis específics que,
eventualment se subscriguin a l’empara d’aquest, creen una comissió de Coordinació i
Seguiment formada pel president delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i, el diputat
delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, el president, el
secretari i el tresorer del Secretariat de Federacions d’ADF de Catalunya. Aquesta Comissió
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es formarà o incorporarà d’acord amb les seves necessitats amb tècnics de les institucions
signants, incorporant els grups de treball, que s’escaiguin, per al seu assessorament i
recolzament.
Actuarà com a secretari de la Comissió, anualment i de forma rotatòria, un tècnic de cada
una de les parts signants del present conveni.
La comissió de seguiment tindrà les funcions següents:
a) Facilitar la comunicació entre les parts per tal de garantir l’acompliment d’aquest conveni
marc
b) Crear grups de treball formats per tècnics de cadascuna de les parts, amb l’objectiu de
proposar millores en els protocols i procediments existents.
c) L’avaluació de les actuacions derivades del present conveni marc.
d) La resolució dels dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest conveni
marc.
La comissió de Coordinació i Seguiment es reunirà, com a mínim, un cop l’any. Es podrà
reunir amb més freqüència a requeriment d’un o més dels membres. S’aixecarà acta dels
acords presos.
Cinquè.- Propietat intel·lectual
Quan, de la realització de l’objecte, en resulti un treball o altres tipus de producte intel·lectual
es farà constar en el mateix a qui correspon la propietat, les prescripcions relatives a la
utilització i qualsevol altre previsió que s’hi relacioni amb el resultat de la col·laboració.
En qualsevol ús de les dades del treball, total o parcial, ha de citar-se l’autoria, que es
concretarà amb el nom dels autors del projecte. En tot cas, en qualsevol edició de productes
derivats d’aquest treball es farà constar que és fruit de la col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya.
Sisè.- Difusió
La difusió de les accions adscrites al present conveni i als convenis singulars que d’ell se’n
derivin es realitzarà deixant constància de la participació de les parts sotasignants, fent-se
figurar en el seu cas els logotips corresponents.
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei
de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
Vuitè.- Desenvolupament
Aquest conveni marc de col·laboració podrà desenvolupar-se, si s’escau, mitjançant
convenis específics.
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Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte
d’acord i formalització en un nou conveni específic.
Serà en els convenis específics que puguin derivar-se del conveni marc on s’establiran les
col·laboracions futures i les possibles aportacions econòmiques que s’hagin de satisfer per
poder realitzar les actuacions concretes, a més de les formes de pagament i justificació de les
aportacions atorgades.
Novè.- Vigència i pròrroga
El present conveni tindrà una vigència d'un any des de la seva signatura i quedarà
automàticament prorrogat per períodes successius d'un any, llevat de denúncia expressa de
qualsevol de les parts formulada amb termini de preavís de dos mesos.
En el cas que del present conveni marc es derivin convenis específics, en ells s’establiran
períodes d’execució concrets i actuacions futures que es duguin a terme per poder realitzar
els objectius que s’estableixen en el present conveni marc, i a on podran contemplar-se
nous acords que es prenguin amb posterioritat al present conveni marc.
Desè.- Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com del Secretariat de Federacions i
ADF de Catalunya.
Onzè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a
la seva resolució.
Dotzè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per decisió unilateral de qualsevol de les dues parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís
previ a l’altra part.
e) Per mutu acord.
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Tretzè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional
cinquena, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Catorzè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa”.

Segon.- Notificar al Secretariat de Federacions i d’Agrupacions Forestals de Catalunya
el present acord, pel seu coneixement i als efectes escaients.
74.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a
fer front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres
Parcs”, any 2014, per un import de quaranta-set mil cinc-cents vuitanta euros
amb quaranta vuit cèntims (47.580,48) €.- 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 11
de juliol de 2013, va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer
front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres
parcs” exercici 2014.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de la
província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la
campanya “Coneguem els nostres parcs”, en concret la base dotzena, que regula els
Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 19 de novembre de 2013 per a
l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les
bases reguladores abans esmentades. Resta conformada sota la presidència del
Diputat Adjunt d’Espais Naturals, Sr. Andreu Carreras Puigdelliura; per la representant
de la presidència de la Corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez; pel coordinador en
matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient, Sr. Ramon Minoves i Pujols; pel Gerent de
Serveis d’Espais Naturals, Sr. Jordi Bellapart Colomer i per la cap de l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Àngels Palacio Pastor, que actua com a
secretaria i membre del l’Òrgan Col·legiat, el qual un cop vist l’informe tècnic de data 5
de novembre de 2013 va procedir a formular la proposta de concessió de subvencions.
Atès que no s’ha denegat cap subvenció de les sol·licitades.
Atès que posteriorment s’han detectat errors en els càlculs dels percentatges en
l’atorgament de les subvencions deguts a la desconfiguració de les dades introduïdes
en el full de càlcul, i s’ha procedit a rectificar els errors esmentats i a emetre un nou
informe tècnic de data 30 de novembre de 2013.
Atès que d’acord amb l’acta de l’òrgan col·legiat de data 2 de desembre de 2013 s’ha
donat trasllat als membres d’aquest òrgan i donen la seva conformitat al nou informe
rectificat i formulen la proposta de concessió de subvencions
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Atès que en data 2 de desembre de 2013 el President de l’òrgan col·legiat ha formulat
la proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 54.000€ i que la proposta que formula el President de
l’òrgan de valoració ascendeix a 47.580,48 €.
Atès que aquesta despesa cal imputar-la al pressupost de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, G/50400/173A0/46200, corresponent a l’exercici del 2014.
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. 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 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).
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals al Vicepresident 3r. I
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de
Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la campanya
“Coneguem els nostres parcs”, exercici 2014.
Segon.- Atorgar aquestes subvencions d’acord amb la relació, concepte i import que a
continuació es detallen:
Nº Operació
Comptable
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1103004462
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862

Ajuntament
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NIF

Terrassa
Cornellà de LLobregat
Mataró
Sant Boi de LLobregat
Patr. Mun. Educa St.Cugat
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Esplugues de LLobregat
Gavà
Molins de Rei
Montcada i Reixac
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XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
concedit
2.268 €
2.034,12 €
1.404,15 €
739,68 €
640,60 €
2.368,80 €
1.421,75 €
1.861,20 €
744,48 €
1.703.25 €
484,10 €

Nº Operació
Comptable
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862

Ajuntament
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

NIF

Pineda de Mar
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramanet
Instit. Munic. Mollet del Vallès
Olesa de Montserrat
El Papiol
Rubí
Sant Adrià del Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Sant Just Desvern
Santa Perpètua de la Moguda
Vilafranca del Penedés
Vilassar de Dalt
Olèrdola
Teià
Abrera
Alella
Badia del Vallès
Castellterçol
La Granada
Masquefa
Òdena
Sant Climent de Llobregat
Sant Julià de Vilatorta
Sant Llorenç de Savall
Sant Quirze del Vallès
Súria
Torrelles de Llobregat
Vilanova el Vallès
Sant Cebrià de Vallalta
Gelida
Berga
Monistrol de Montserrat
Les Franqueses del Vallès
Gualba
Les Masies de Voltregà
Mongat
Olesa de Bonesvalls
Palau – solità i Plegamans
Piera
Polinyà
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XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
concedit
300,99 €
2.368,80 €
1.059,65 €
1.786 €
988,88 €
1.287,36 €
944,93 €
240 €
1.481,04 €
1.036,80€
1.951,20 €
839,52 €
158,40 €
1.382,40 €
1.029,60 €
432 €
1.382,40 €
195,36 €
504 €
597,80 €
183,26 €
649,52 €
191,10 €
107,26 €
463,54 €
183,75 €
199,43 €
145,53 €
176,40 €
1.228,92 €
529,20 €
529,20€
735 €
161,70 €
239,86 €
1.260 €
165 €
360 €
150 €
162,25 €
1.340 €
250 €
220 €
698,50 €
540 €

Nº Operació
Comptable
1303004862
1303004862
1303004862
1303004862
TOTAL

Ajuntament
57
58
59
60

NIF

Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de Montbui
Torelló
Castellví de la Marca

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
concedit
400 €
442 €
51,60 €
180 €
47.580,48 €

Tercer.- Aprovar i disposar una despesa de 47.580,48 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria G /50400/173A0/46200, de l’exercici del 2014, per fer front a les
subvencions que s’atorguen.
Quart.- Condicionar l’eficàcia dels acords a l’existència de crèdit en el pressupost del
2014.
Cinquè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb el punt 14 de les bases de la
convocatòria hauran d’acceptar-la expressament, admeten totes i cadascuna de les
condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en el termini de
dos mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.
Sisè.- Comunicar als ajuntament subvencionats que s’haurà de justificar l’activitat
abans del 30 de setembre de 2014.
75.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament
primari i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als
parcs naturals, segon semestre any 2013, per un import de quatre mil nou-cents
cinquanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (4.953,48) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 8
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals
d’aquesta Diputació de Barcelona.
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, en concret la base dotzena que regula la
composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer, examinar i
valorar les sol·licituds d’ajuts presentades.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 19 de novembre de 2013, segons
acta adjunta, per a l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini
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establert en les bases reguladores abans esmentades per al segon semestre de 2013.
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, Diputat
Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a President de l’Òrgan Col·legiat; pel Sr. Ramon
Minoves i Pujols, coordinador en matèria d’Espais Naturals; per la representant de la
presidència de la Corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez; pel Gerent de Serveis
d’Espais Naturals, el Sr. Jordi Bellapart i Colomer i pel Cap de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals, el Sr. Ramon Espinach Grau; actuant com a secretaria la cap de
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. M .Angeles Palacio Pastor.
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que en data 19 de novembre de 2013 el President de l’òrgan col·legiat va
formular la proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 30.000 € i que un cop atorgades les subvencions
corresponents al primer semestre, el disponible de l’aplicació pressupostaria
G/50400/173A0/48900 és de és de 8.795 € i la proposta que formula el diputat delegat
d’Espais Naturals ascendeix, per al segon semestre de 2013 ascendeix a 4.953,48€.
Atès que d’acord amb aquesta base desena l’import que es destinarà a la segona
convocatòria serà el disponible un cop atorgades les subvencions en primera
convocatòria.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. 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 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).
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 3r.
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions en la convocatòria del segon semestre
de l’any 2013, als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari,
públics i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs
naturals d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió
administrativa.
Segon.- Atorgar les següents subvencions d’acord amb la relació i import que a
continuació es detallen:
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Num Operació
1303004796 1
1303004796 2
1303004796 3
1303004796 4
1303004796 5
1303004796 6
1303004796 7

Escola
ESCOLA CAMÍ DEL MIG
FUND. ESCOLES PARROQUIALS COL·LEGI TECLA SALA
ESCOLA LES FONTS
AMPA GITANJALI CENTRE
ESCOLA LOLA ANGLADA
ESCOLA CAMINS
ESCOLA RONÇANA

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Total

Import
Subvenció
982,80 €
414,40 €
895,44 €
1.135,68 €
1.113,84 €
206,64 €
204,68 €
4.953,48 €

Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds de subvencions per haver estat
presentades fora del termini que estableix les Bases Reguladores d’aquestes
subvencions :
Escola La Sagrera
Escola La Sagrera

Nif XXXXXXXX
Nif XXXXXXXX

Estada 4 i 5 de juny a Escola Natura Vallcarquera
Estada 3 i 4 de juny a Escola Natura Vallcarquera

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de quatre mil nou-cents cinquanta-tres euros
amb quaranta-vuit cèntims (4.953,48) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50400/173A0/48900 del pressupost de l’exercici 2013, per fer front a les
subvencions que s’atorguen.
Cinquè.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present
Dictamen.
Sisè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no
manifesta el contrari.
Setè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de
presentar abans del dia 31 de gener de 2014 acta de justificació de l’estada, mitjançant
model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18 de les
bases especifiques d’aquesta convocatòria.
Vuitè.- Publicar les subvencions atorgades d’acord amb la Base 23 de les Bases
especifiques d’aquesta convocatòria i de l’article 18 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
76.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
rectificació d’error material en la titularitat de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Mollet del Vallès a favor de l’Institut Municipal d’Educació de
Mollet del Vallès dins la convocatòria de la campanya “Coneguem Els Nostres
Parcs”, any 2013, per import de mil quatre-cents seixanta euros amb vint
cèntims (-1.460,20) €.- 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
de juny de 2012, va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer
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front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres
parcs” exercici 2013
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 20 de desembre de 2012, va aprovar
l’atorgament de subvencions als Ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer
front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem els nostres parcs”
2013.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria es van aprovar, entre altres, una
subvenció a l’Ajuntament de Mollet del Vallès , per un import de 1.460,20 €.
Atès que en data 22 de setembre de 2013 l’Institut Municipal d’Educació de Mollet del
Vallès presenta certificat de justificació de les activitats subvencionades.
Atès l’exposat i donat que la sol·licitud de la subvenció atorgada anava a nom de
l’Institut Municipal de Mollet del Vallès amb NIF XXXXXXXXXX, es proposa esmenar
l’error material procedint al canvi del beneficiari de la subvenció atorgada substituint
l’Ajuntament de Mollet del Vallès a favor de l’Institut Municipal d’Educació de Mollet
del Vallès
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre rectificació
d’actes administratius per error material.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. 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 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la rectificació de l’error material i procedir al canvi de nom de la
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a favor de l’Institut Municipal
d’Educació de Mollet del Vallès.
Segon.- Regularitzar les operacions comptables imputades a l’aplicació pressupostària
G/50400/173A0/46200, del pressupost corrent.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i a l’Institut d’Educació de Mollet
del Vallès de l a present resolució pel seu coneixement i als efectes escaients.
77.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, estimar el recurs de
reposició presentat per l’Institut Montserrat Roig contra l’acord de la Junta de
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Govern, de data 30 de maig de 2013, que va aprovar l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari,
públics i concertats, per a les estades als equipaments pedagògics existents als
parcs naturals, primer semestre any 2013, i atorgar a la dita entitat una
subvenció per un import de mil seixanta-quatre (1.064) €.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 8
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals
d’aquesta Diputació de Barcelona.
Atès que l’Institut d’Ensenyament Secundari, Montserrat Roig de Terrassa, va
presentar el dia 26 de febrer d’enguany, dins del termini establert en la convocatòria, i
amb núm. d’expedient 201320125120004373, dues sol·licituds de subvenció per a
realitzar dues estades (corresponent la primera sol·licitud a un primer torn d’estades
per als dies 27,28 i 29 de maig i la segona per als dies 29, 30 i 31 de maig).
Atès que analitzades totes les sol·licituds presentades, la Junta de Govern, en sessió
ordinària de data 30 de maig de 2013, va aprovar l’atorgament d’aquestes
subvencions, assignant una subvenció de 1.064 € a l’Institut d’Ensenyament
Secundari, Montserrat Roig de Terrassa, corresponen al segon torn d’estades
sol·licitades per aquest Institut pel període del 29 al 31 de maig.
Atès que l’Institut d’Ensenyament Secundari, Montserrat Roig de Terrassa, no
conforme amb la resolució d’atorgament de subvencions esmentada, va presentar el
16 de juliol de 2013, recurs de reposició mitjançant el qual sol·licitava l’atorgament de
la subvenció per a realitzar també les estades corresponents al primer torn, comprés
entre el dia 27 i 29 de maig, al·legant que la sol·licitud de subvenció que aquest Institut
havia presentat per aquest primer període no havia estat valorada per aquesta
Corporació.
Atès que, certament, de les dos sol·licituds de subvenció presentades, la primera no
havia estat atorgada per la Diputació de Barcelona, com a conseqüència d’un error en
el moment de registrar l’entrada de la documentació d’aquesta sol·licitud.
Atès que de les al·legacions interposades i dels fets exposats, es constata que l’Institut
Montserrat Roig de Terrassa, en data 26 de febrer de 2013, va presentar en temps i
forma dues sol·licituds de subvencions destinades a realitzar dues estades als
equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals per períodes diferents, la primera
sol·licitud corresponent a un primer torn d’estades per als dies 27, 28 i 29 de maig i la
segona per als dies 29, 30 i 31 de maig.
Atès que d’aquestes dues subvencions, solament es va registrar per error material la
corresponent a l’estada dels dies 29, 30 i 31 de maig de 2013, sense que la subvenció
corresponent al primer torn d’estades per als dies 27, 28 i 29 fos registrada i, per tant,
degudament atorgada.
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Que vist aquest antecedents, i d’acord amb l’informe tècnic de valoració emès per la
Unitat de Programació Pedagògica i Divulgativa de l’Àrea d’Espais Naturals, aprovat
en data 3 de setembre de 2013, es proposa esmenar l’error i atorgar a l’Institut
Montserrat Roig de Terrassa una subvenció de 1.064 €, destinada a reduir el cost
corresponent a un primer torn d’estades a l’Escola de Natura de Vallcàrquera per als
dies 27, 28 i 29 de maig.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostaria G/50400/173A0/48900 del
pressupost d’enguany.
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre rectificació
d’actes administratius per error material.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. 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 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat per l’Institut Montserrat Roig de
Terrassa, contra la resolució de la Junta de Govern, de data 30 de maig de 2013,
mitjançant la qual es va aprovar l’atorgament de subvencions als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per les estades als
equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació de
Barcelona, primer semestre any 2013.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, d’acord amb l’informe tècnic de valoració emès per
la Unitat de Programació Pedagògica i Divulgativa de l’Àrea d’Espais Naturals, aprovat
en data 3 de setembre de 2013, una subvenció a l’Institut Montserrat Roig de Terrassa
per un import total de mil seixanta-quatre (1.064) €, destinada a reduir el cost
corresponent a un primer torn d’estades a l’Escola de Natura de Vallcàrquera per als
dies 27, 28 i 29 de maig.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de mil seixanta-quatre (1.064) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50400/173A0/48900 del pressupost de l’exercici 2013.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Institut Montserrat Roig per al seu
coneixement i als seus efectes.
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Cinquè.- Comunicar a l’interessat que d’acord amb les bases de la convocatòria
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no
manifesta el contrari.
Sisè.- Publicar l’atorgament d’aquesta subvenció d’acord amb la Base 23 de les
Bases especifiques d’aquesta convocatòria i de l’article 18 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
78.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les bases
reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les
activitats de les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes,
empreses de serveis, la millora dels habitatges i restauració del patrimoni
arquitectònic, i de les entitats culturals en l’àmbit territorial dels Plans especials
dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, exercici 2014, per un import de cent
vuitanta-set mil dos-cents noranta (187.290) €.- 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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS), així com als articles 118 a 119 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009 (en endavant Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant Plans especials una Xarxa de
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees.
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la
legislació local.
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Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la
continuïtat de les explotacions forestals per a l’aprofitament racional dels recursos
forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats.
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any
2014, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats de les explotacions
forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges
i restauració del patrimoni arquitectònic, i de les entitats culturals en l’àmbit territorial
dels Plans especials dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, per a l’exercici 2014.
Vist que la quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de
187.290€, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 173A0, i distribuïda amb
caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals per a l’exercici 2014:
47900 ....................... 135.000 €
48901 ......................... 16.290 €
76200 ......................... 11.700 €
77000 ......................... 16.200 €
78900 ........................... 8.100 €
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents bases reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s’ajusta a
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del contingut d’aquestes bases reguladores i de la seva
convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
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 3.3.b) de la Refosa 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de
data 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, pel
que fa a l’aprovació de les bases reguladores, i, per delegació de la Presidència, pel
que fa a l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les activitats de
les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis,
millora dels habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, i de les entitats
culturals en l’àmbit territorial dels Plans especials dels espais protegits del Montseny,
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, per
a l’exercici 2014, el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES
EXPLOTACIONS FORESTALS, EMPRESES AGRÍCOLES RAMADERES, EMPRESES DE
SERVEIS, MILLORA DELS HABITATGES I LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC I ENTITATS CULTURALS PER A LES ACTIVITATS A
DESENVOLUPAR EN L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS. ANY 2014
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201420135120005443
1 Objecte
1.1. L’objecte d’aquestes bases és convocar i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, cobrament i justificació de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona
a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals destinades a finançar projectes/activitats en
els àmbits territorials dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny,
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que
gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.
1.2. Excepcionalment, en el cas dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona on s’hagi acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, l’àmbit
territorial d’aquesta convocatòria s’amplia al total dels municipis que estableix l’esmentada
carta en cada cas i exclusivament amb l’objecte de que s’hi adhereixin empreses vinculades
al sector turístic.
2 Finalitat de les subvencions
2.1. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de:
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Les explotacions forestals.
Les explotacions agrícoles–ramaderes.
Les empreses de serveis.
La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.
Les activitats de caràcter cívic i cultural.

2.2. Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en algun d’aquests àmbits
sempre que estiguin relacionades amb els objectius de la normativa específica de cada
espai i que es desenvolupin dins l’àmbit dels plans especials dels espais protegits
esmentats a l’article 1 d’aquestes bases.
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícolesramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels
plans especials de protecció.
2.3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
3 Actuacions subvencionables
3.1. Es consideraran actuacions que poden ser objecte de subvenció, atenent a la línia
subvencionada, les següents:
3.1.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la posada
en valor del bosc: estassades, eliminació o acordonament de restes forestals.
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial.
c) Despeses encaminades a reparar danys causats per incendis, nevades, flagells,
esllavissades o altres estralls.
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el Pla
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la incorporació
de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte.
e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en
un pla cinegètic o pla de conservació.
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals.
3.1.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.
b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques,
parets seques i similars.
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
d) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural.
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f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícolesramaderes (primera transformació).
g) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.
3.1.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Incorporació de millores en la gestió i l’estalvi energètic.
b) Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
c) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació
normativa per part dels plans especials.
3.1.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
3.1.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera
residència.
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació
normativa per part dels plans especials.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici.
c) Millores encaminades a l’estalvi energètic i a la gestió ambiental dels recursos.
d) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
3.1.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles declarats
bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir
les característiques de certs elements originals.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic.
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la realització
prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un
desenvolupament correcte de l’actuació.
3.1.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais
naturals protegits.
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb finalitat
divulgativa.
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits.
3.2. Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu
pressupost d’execució no superi el límit de 50% del cost total de projecte/activitat.
3.3. No es consideraran despeses subvencionables les aquelles obres o actuacions que,
havent estat iniciades amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció, hagin incomplet els
tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui necessària.
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3.4. Igualment, no es consideraran subvencionables totes aquelles despeses relacionades
amb el finançament d’instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor,
donat que ja són objecte d’una altra línea de subvencions.
3.5. Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el/la destinatari/ària tingui
una relació contractual amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les
mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona, amb la única excepció
d’aquells destinataris que s’acullin als conceptes subvencionables recollits a l’apartat 3.1.3
b), és a dir quan la subvenció va destinada a les despeses directament relacionades amb la
certificació o acreditació de la Q de qualitat turística i de la Carta Europea de Turisme
Sostenible.
3.6. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció d’aquesta
línia en la darrera convocatòria. Quedaran al marge d’aquest criteri aquells/es que
únicament siguin beneficiaris/àries de les subvencions atorgades per a explotacions agrícola
- ramaderes i culturals.
3.7. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
3.8. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte
subvencionat.
4 Període d’execució
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre
l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2015 excepte per a les activitats de les Entitats
Culturals, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.
5 Beneficiaris/àries
5.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
5.2. Atenent a la línia de subvenció que es sol·licita, tindran la condició de beneficiari/ària les
següents persones físiques o jurídiques:
5.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit
dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit
dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona que formin part d’una associació de propietaris
forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb el vist-i-plau
de l’ens gestor del parc.
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c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de
caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en el
aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte d’actuació
i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica.
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a banda
del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals,
incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 d’aquestes bases i
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en possessió del
PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees, caldrà però que
l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal o altre instrument
de planejament similar.
5.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les propietaris/àries de les
finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit dels parcs segons
definició de l’article 1 d’aquestes bases.
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que
integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit dels
parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions agrícolesramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la
ramaderia de qualsevol de les següents maneres:
• O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca agrària.
• O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.
• O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes.
• O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus).
• O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries.
• O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació).
• O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícolaramadera.
5.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, comerç
i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels plans especials de
protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona segons definició de l’article 1 d’aquestes
bases.
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions d’empreses
de serveis en els rams i condicions abans esmentats.
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c) Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi acreditat
la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta línia de
subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin adherir i
exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta en cada cas.
5.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris d’habitatges
situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a primera residència i
ubicats dins l’àmbit dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals
promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a
primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.
b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural
per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
5.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i
dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin algun dels parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, sempre que compleixin les següents
condicions:
a)
b)
c)
d)

Ser entitats legalment constituïdes.
Ser entitats sense ànim de lucre.
Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural.
Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament estiguin
vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 1 i que preferentment vagin
adreçades al públic en general.

5.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació
que preveu la base 9 d’aquesta Ordre/Resolució.
6 Import de les subvencions
6.1. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/ immoble.
6.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o
activitat subvencionada.
6.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà
els següents límits màxims:
6.3.1. Subvencions per a explotacions forestals.
Límit màxim de tres mil (3.000) € per sol·licitant. En cas que no es justifiqui suficientment un
import superior, mitjançant pressupostos desglossats, es prendran com a criteri els següents
topalls màxims unitaris:
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Xarxa viària:
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 €/km.
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora:
500€/km.
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat laterals:
800 €/km.
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb repàs
del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les franges de
seguretat laterals: 1.500 €/km.
e) Construcció pista forestal: 3.000 €/km.
Treballs silvícoles
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700 €/ha.
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200 €/ha.
c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 1.200 €/ha.
d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes: 2.400 €/ha.
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques específiques i
criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui el seu cost.
6.3.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
Límit màxim de tres mil (3.000) €.
6.3.3. Subvencions per a empreses de serveis.
Límit màxim de quatre mil cinc-cents (4.500) €.
6.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Límits màxims de quatre mil cinc-cents (4.500) €.
6.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat.
6.5. En les subvencions per a explotacions forestals, en el cas de les indemnitzacions a que
fa referència l’article 3.1.1.b, l’import serà del 100% del benefici no obtingut per causa
d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe tècnic corresponent. L’import atorgat
en cap cas superarà els 3.000€.
En les subvencions a les Entitats Culturals, en cap cas el 50% superarà els 600€.
6.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports de subvenció quedessin
reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds no
prioritàries podrien ser no ateses. Així mateix i per les raons abans esmentades podrà
atorgar-se una única subvenció per sol·licitant dins del conjunt de línies de subvenció
objecte de la present convocatòria.
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Línia
Forestals
Agrícoles
Serveis
Habitatge i Patrimoni arquitectònic
Culturals

Topall màxim
3.000 €
3.000 €
4.500 €
4.500 €
600 €

Topall mínim
300 €
300 €
400 €
400 €
200 €

7 Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2014 per a l’atorgament de subvencions
regulades en les presents bases serà de 187.290 € i anirà amb càrrec a l’orgànic 50402,
funcional 173A0 i econòmics 47900 import 135.000€; 48901 import 16.290€; 77000 import
16.200€; 76200 import 11.700€; 78900 import 8.100€ del pressupost de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals per a l’exercici de 2014.
Per a les subvencions a entitats culturals es reservarà l’import de 16.290 €, destinant-se la
resta de la quantia a les altres subvencions.
7.2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i es condiciona la
concessió d’aquestes a l’existència de crèdit.
7.3. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.
7.4. Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre, de
la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis.
D’acord amb aquest Reglament, el total d’ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot
excedir de 200.000 € en un període de tres anys, amb independència de la forma de l’ajut o
del seu objectiu.
8 Sol·licituds
8.1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de
publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 de febrer de 2014 inclòs. Les sol·licituds
presentades fora d’aquest termini no seran admeses a tràmit.
8.2. Les sol·licituds s’han de presentar per escrit mitjançant l’emplenament del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat, en
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona. Les sol·licituds també es
poden presentar pels mitjans que preveuen l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 9,
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
i
a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona,
Telèfon 93 402 24 23.
8.3. Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 d’aquesta
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
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8.4. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant, explotació i immoble.
8.5. La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
9 Documentació
9.1. Per a la concessió de la subvenció caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació que
es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que
ja s’hagi lliurat en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, sempre
que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi
experimentat cap modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de la
sol·licitud de subvenció.
Si la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, per causes alienes a la seva actuació, no
pogués aconseguir els documents, requeriria a la persona sol·licitant perquè els aporti en el
termini de 15 dies.
9.2.- Documentació administrativa:
Persones jurídiques:
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de
200.000 € durant un període de tres anys.
7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor
comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments,
preus unitaris i pressupost total desglossat.
8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
11) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat.

Persones físiques:
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor
comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments,
preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al projecte pel que es demana
la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
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4)
5)

Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració censal
simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de
l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball.

A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en funció
de la línia de subvenció per a la qual es demana:
9.2.1. Subvencions per a explotacions forestals
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari/ària
sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es tracti d’un
administrador/a.
2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i fotocòpia de
la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es demana la
subvenció.
3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.
9.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles–ramaderes.
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari/ària
sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti d’un administrador/a.
2) Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola–ramadera a la finca, aportant
qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 5.2.2 d’aquestes bases.
9.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la legislació
sectorial.
2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda.
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea de
Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 5.2.3, hauran d’adjuntar també:
3) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas concret per la
Carta Europea de Turisme Sostenible.
4) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
9.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 5.2.4.a de les presents bases:
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament.
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció.
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
4) Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència.
5) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser destinats a
primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.
6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost desglossat on es
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el
cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal detallar les partides que
es volen executar en l’any en curs i que son objecte de sol·licitud de subvenció.
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Immobles descrits a l’article 5.2.4.b de les presents bases:
1) Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al sol·licitant a
intervenir.
2) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat on es
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i els
cost total de l’obra.
3) Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la intervenció.
4) Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements
arquitectònics objecte de subvenció.
5) Documentació fotogràfica.
9.2.5. Subvencions a entitats culturals
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats.
9.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o
còpia degudament autenticada.
9.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix els
requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si s’escau,
per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un termini de deu
dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o presenti la
documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la
sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.
9.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n
deixarà constància en la tramitació del procediment.
10 Procediment de concessió
10.1. El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà
el de concurrència competitiva.
10.2. La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a
l’òrgan designat a la convocatòria.
11 Criteris de valoració i atorgament de subvencions
11.1. La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en
el present article.
11.2. Per a la valoració de les sol·licituds, segons la línia objecte de subvenció, només es
tindrà en compte el concepte de major magnitud d’entre els criteris objectius següents,
sense que es puguin sumar a altres criteris objectius de la mateixa línia de subvenció:
11.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
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a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial: 4 punts.
c) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en
un pla cinegètic o pla de conservació: 4 punts.
d) Despeses encaminades a reparar danys causats per incendis, nevades, flagells o
esllavissades o altres estralls: 3 punts.
e) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o acordonament
de restes forestals: 2 punts.
f) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el
PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que
impliquin un menor impacte: 2 punts.
g) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 punt.
h) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals: 1
punt.
11.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 4 punts.
c) Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització racional dels
recursos: 4 punts
d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les parcel·les conreades dels danys
causats pel senglar i el cabirol: 4 punts.
e) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts.
f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques,
parets seques i similars: 3 punts.
g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural : 3
punts.
h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícolesramaderes (primera transformació): 2 punts.
i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts.
11.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b. Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 4 punts.
c. Despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible: 4
punts
d. Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat: 3 punts.
e. Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística: 3 punts.
11.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
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Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència:
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts.
c) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 3 punts.
d) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 2
punts.
No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards actuals, es
considerin sumptuoses.
Immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.:
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir les
característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2 punts.
11.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals
Per a la valoració de les sol·licituds, es tindran en compte els criteris objectius següents:
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais naturals
protegits: fins a 4 punts.
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb finalitat
divulgativa: fins a 4 punts.
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits:
fins a 2 punts.
11.3. Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a explotacions forestals,
explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis i millora d’habitatges i restauració
del patrimoni arquitectònic, s’aplicarà la fórmula següent:
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que
PS = Proposta de subvenció.
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50%
del total de l’actuació.
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00.
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació del concepte de major
magnitud, aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda: 4
punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 20%; 2 punts, descompte 40%; i un punt,
descompte 60% (això suposa la consideració de diferents graus de prioritat en funció de
l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la concessió de subvencions que
figuren a les bases).
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta
correcció les subvencions destinades a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta
Europea de Turisme Sostenible.
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11.4. D’altra banda, la valoració de les sol·licituds relatives a Entitats Culturals es farà
sumant la puntuació obtinguda en els diferents conceptes, aplicant un descompte
inversament proporcional a la puntuació obtinguda.
És a dir, 10 punts, descompte 0%; 8 punts, descompte 20%; 6 punts, descompte 40%; 4
punts, descompte 60%.
12 Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
12.1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Serveis d’Espais
Naturals.
12.2. La proposta de resolució del procediment serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5. de l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a) Diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui.
b) Un representant de la Presidència de la Corporació.
c) Coordinador d’àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui.
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
12.3. Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el Diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi
Ambient o persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic.
12.4. L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
13 Resolució
13.1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és el 30 de juny de 2014.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les
sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu i, en conseqüència, denegada la
subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
13.2. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades
dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
13.3. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
13.4. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14 Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
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beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
15 Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
16 Notificació
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb els requisits que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i els articles 56, 57 i 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
17 Publicitat
Durant el mes següent de cada trimestre natural es publicaran les subvencions concedides
amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.
18 Justificació
18.1. Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de juny de
2015, excepte per a les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà el 31 de
desembre de 2014.
18.2. Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat a través de
correu certificat o presencialment a la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària de la
Gerència d’Espais Naturals (C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93
402 24 23)
El model normalitzat està disponible a la pàgina web de la xarxa de parcs:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
i
a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona,
Telèfon 93 402 24 23.
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Les justificacions enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
18.3. Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del RLGS.
c) Relació d’ingressos rebuts, indicant l’obtenció d’altres ingressos o subvencions pel mateix
concepte.
d) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions
davant la Seguretat Social.
18.4. En la justificació de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en els
seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el composen.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció
concedida i haver executat el pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses totes
aquelles partides que no siguin subvencionables. En cas que aquest pressupost superi el
doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
d) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de realització de
les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que acrediti que
les actuacions han estat efectuades. que, en el cas de les subvencions forestals, es regirà
pels criteris exposats en l’article 11.1
e) 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 descriurà
amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents
justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es procedirà a la seva còpia i
compulsa als efectes de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
f) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el corresponent
comprovant de pagament.
19 Deficiències de la justificació
19.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de corregir les anomalies

283/359

detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
19.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
19.3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha
calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de
referència serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la sol·licitud,
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall màxim
de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi.
20 Pagament
20.1. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, fins al 30 de juny
de 2014.
20.2. El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la
presentació, dins del termini establert, dels justificants que en ella s’exigeixen.
21 Obligacions dels beneficiaris/àries
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
21.1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb
l’establert a les presents bases.
21.2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
21.3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
21.4. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la
sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades
estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent
modifiqui l’import de la subvenció.
21.5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses aquelles partides que no són
subvencionables, és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible
compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. En el moment de la
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certificació es verificarà, mitjançant la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el
pressupost esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del topall màxim de
subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
21.6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
21.7. Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la base
25.
22 Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
23 Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer contar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori
documentació o programa imprès.
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions:
1) Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha
estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi
a l’acord de resolució de la convocatòria
2) El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la
documentació que generin les actuacions subvencionades.
3) Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant el
seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte,
l’activitat o actuació subvencionada.
24 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
24.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió les indicades a l’art. 62.1 de la
Llei 30/1922, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, així com la carència o insuficiència de crèdit
pressupostari. Igualment, són causes de anul·labilitat de la resolució de concessió les altres
infraccions de l’ordenament jurídic, i en especial, de les regles contingudes a la LGS, de
conformitat amb el que disposa l’art.63 de la Llei 30/1992 esmentada.
24.2. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
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24.3. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
24.4. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
25 Obligats al reintegrament
25.1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
25.2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
26 Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
27 Normativa aplicable
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions, per un import màxim de
187.290€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases, i pel termini
que en elles s’indica.
Tercer.- Aplicar una retenció de crèdit per un import de cent vuitanta-set mil dos-cents
noranta (187.290) €, amb càrrec a l’orgànic 50402, funcional 173A0, distribuïda amb
caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals per a l’exercici 2014, i condicionada a l’existència de crèdit hàbil i
suficient:
47900 ....................... 135.000 €
48901 ......................... 16.290 €
76200 ......................... 11.700 €
77000 ......................... 16.200 €
78900 ........................... 8.100 €
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Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents
bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article
14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article
124.2 del ROAS.
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el 28 de febrer de 2014.
79.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les bases
reguladores i la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en l’àmbit
dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona,
Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, any 2014, per un
import de cent mil (100.000) €.- 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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS), així com als articles 118 a 119 del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009 (en endavant Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada per
dotze espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural, el conjunt de
la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees.
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la
legislació local.
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any
2014, aquestes subvencions hauran de fomentar activitats i projectes d’interès públic o
social que tinguin per finalitat potenciar la utilització de la biomassa per a la generació
de calor en els àmbits territorials dels espais naturals protegits del Montseny,
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Montesquiu, Guilleries-Savassona, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina,
Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de
Collserola amb la finalitat de contribuir a la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, a la creació directa i indirecta de llocs de treball i a la reducció de
la dependència a les importacions energètiques.
Vist que la quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de
100.000€, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 173A0, i distribuïda amb
caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals per a l’exercici 2014:
47900 ..... 30.000 €
77000 ..... 70.000 €
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents bases reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s’ajusta a
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del contingut d’aquestes bases reguladores i de la seva
convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
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 3.3.b) de la Refosa 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de
data 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
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
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19 de
febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, pel
que fa a l’aprovació de les bases reguladores, i, per delegació de la Presidència, pel
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que fa a l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar instal·lacions
d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits territorials dels
espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, MontnegreCorredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola per a l’exercici 2014, el text íntegre de les
quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES AMB BIOMASSA EN L’ÀMBIT DELS ESPAIS
NATURALS PROTEGITS. ANY 2014
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201420135120005463
1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és convocar i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, cobrament i justificació de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona
a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals destinades a finançar instal·lacions
d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits territorials dels Plans
Especials de protecció dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, GuilleriesSavassona, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix, i Serra de Collserola. A aquests àmbits territorials
s'afegeix l'àmbit dels Plans especials de delimitació de l'Espai d'Interès Natural de Les
Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de Sant
Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de
les Guilleries – Savassona.
2 Finalitat de les subvencions
A través de la present convocatòria la Diputació de Barcelona vol potenciar la utilització de
biomassa dins l’àmbit dels espais naturals protegits amb la finalitat de contribuir a la
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a la creació directa i indirecta de
llocs de treball i a la reducció de la dependència a les importacions energètiques.
Amb aquest objectiu es volen finançar les despeses relacionades directament amb la
instal·lació de calderes, estufes i llars de foc tancades inseribles que s’utilitzin per calefactar
habitatges o immobles vinculats a una activitat econòmica a partir de biomassa llenyosa
d’origen forestal, d’acord amb les característiques que es detallaran en aquestes bases.
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.
3 Actuacions subvencionables
3.1 Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que
compleixin les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i
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sistemes que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els àmbits indicats en aquestes
bases.
3.2 Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació.
3.3. En concret, es consideren cost d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen
a continuació.
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa.
c) Sistema d’alimentació de la biomassa.
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris).
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de
biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una xarxa
externa de canonades.
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a e) anteriors.
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars on
quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es requereix
una eficiència mínima del 75%.
3.4. No tenen la consideració de cost subvencionable els següents conceptes:
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici
(radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici
(canonades, colzes, vàlvules, etc.).
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques.
3.5. No seran subvencionables aquelles despeses que havent estat iniciades amb
anterioritat a la sol·licitud de subvenció, hagin incomplet els tràmits d’obtenció de la
corresponent autorització quan aquesta sigui necessària.
3.6. No seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa subvencionable
adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.
3.7. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
3.8. El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció
durant un període mínim de 2 anys.
4 Període d’execució
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre
l’1 de gener de 2014 fins al 30 de juny de 2015.

290/359

5 Beneficiaris/àries
5.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit de l’espai protegit, i que reuneixin els
requisits següents:
a) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre
corresponent.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de
Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat
Social.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
5.2. També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques
o jurídiques de naturalesa privada que vulguin residir o iniciar qualsevol activitat econòmica
dins de l’àmbit de l’espai protegit. En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de
ser una condició sine qua non per a iniciar l’activitat econòmica. A tal efecte s’haurà
d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.
5.3. Resten excloses de l’atorgament de les presents subvencions aquelles persones
físiques o jurídiques que en el moment de la sol·licitud de la subvenció tinguin una relació
contractual amb la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Igualment quedaran excloses les
sol·licituds que pretenguin destinar els beneficis de la subvenció a una finca de propietat de
la Diputació de Barcelona.
5.4. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació
que preveu la base 9 d’aquesta Ordre/Resolució.
6 Import de les subvencions
6.1. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/immoble.
6.2. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del total de les despeses considerades
com a subvencionables, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim de
8.000 €.
6.3. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds es podran concedir
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports de subvenció quedessin
reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds
amb menor puntuació podrien ser no ateses i en tot cas no es concediran subvencions per
un import inferior a 700 €.
6.4. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. L’import total de les subvencions rebudes per la
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
7 Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
7.1. El pressupost màxim que es destinarà l’any 2014 per a l’atorgament de subvencions
regulades en les presents bases reguladores serà de 100.000 € i anirà amb càrrec a
l’orgànic 50402, funcional 173A0 i distribuïda amb caràcter estimatiu en el següents
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econòmics, 47900 import 30.000 € ; 77000 import 70.000 € del pressupost de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals per a l’exercici de 2014.
7.2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i es condiciona la
concessió d’aquestes a l’existència de crèdit.
7.3. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.
7.4. Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre, de
la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis.
D’acord amb aquest Reglament, el total d’ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot
excedir de 200.000 € en un període de tres anys, amb independència de la forma de l’ajut o
del seu objectiu.
8 Sol·licituds
8.1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de
publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 de febrer de 2014 inclòs. Les sol·licituds
presentades fora d’aquest termini no seran admeses a tràmit.
8.2. Les sol·licituds s’han de presentar per escrit mitjançant l’emplenament del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat, en
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona. Les sol·licituds també es
poden presentar pels mitjans que preveuen l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 9,
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
i
a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona,
Telèfon 93 402 24 23.
8.3. Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 d’aquesta
Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
8.4. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant, explotació i immoble.
8.5. La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
9 Documentació
9.1. Per a la concessió de la subvenció caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació que
es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que
ja s’hagi lliurat en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, sempre
que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi
experimentat cap modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de la
sol·licitud de subvenció.
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Si la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, per causes alienes a la seva actuació, no
pogués aconseguir els documents, requeriria a la persona sol·licitant perquè els aporti en el
termini de 15 dies.
9.2.- Documentació administrativa:
9.2.1. Persones jurídiques:
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2) Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts.
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licita.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat.
6) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
7) Documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.
8) Declaració jurada de la intenció d’iniciar activitat econòmica dins l’espai protegit del parc,
en el cas que procedeixi.
9) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de
200.000 € durant un període de tres anys.
10) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat.
9.2.2.- Persones físiques:
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
3) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
4) Certificat d’empadronament de la persona beneficiària de la subvenció.
5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració censal
simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de
l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball.
9.3.- Documentació tècnica requerida:
9.3.1.a. Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents:
a) Ubicació de la instal·lació.
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa.
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades següents:
1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt).
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³).
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat previst (en %
sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg).
d) Dades energètiques anuals de la instal·lació:
1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat sobre el poder
calorífic inferior del combustible).
2. Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any), indicant quina és la
part que es preveu que provingui de la biomassa i quina d’altres possibles combustibles.
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9.3.1.b. Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es presentarà un
document que inclogui la descripció tècnica bàsica de l’element o equip (s’admeten catàlegs
comercials que incloguin aquesta descripció tècnica bàsica).
9.3.2. Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses subministradores,
que inclogui un desglossament detallat segons els conceptes que especifiquen a l’apartat
3.3.
9.4. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o
còpia degudament autenticada.
9.5. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix els
requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si s’escau,
per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un termini de deu
dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o presenti la
documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la
sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.
9.6. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n
deixarà constància en la tramitació del procediment.
10 Procediment de concessió
10.1. El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà
el de concurrència competitiva.
10.2. La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a
l’òrgan designat a la convocatòria.
11 Criteris de valoració i atorgament de subvencions
11.1. La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en
el present article. L’atorgament de subvenció es realitzarà segons les característiques de
cadascuna de les instal·lacions, fent-se la seva valoració a partir de la suma de la puntuació
obtinguda en els diferents criteris i aplicant un descompte inversament proporcional a la
puntuació obtinguda.
11.2. Els criteris que es relacionen a continuació es valoraran cadascun amb un punt,
essent els quatre punts la màxima puntuació possible:
a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici.
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja existent.
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella.
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%.
11.3. Per tal de calcular l’import de la subvenció, s’aplicarà la fórmula següent:
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que
PS = Proposta de subvenció.
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SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50%
del total de l’actuació.
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00.
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la suma de la puntuació obtinguda,
aplicant un descompte inversament proporcional a aquesta: 4 punts, descompte 0%; 3
punts, descompte 5%; 2 punts, descompte 10%; un punt, descompte 15%, zero punts
descompte del 20% (això suposa la consideració de diferents graus de prioritat en funció de
l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la concessió de subvencions que
figuren a les bases).
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible.
12 Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
12.1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
12.2. La proposta de resolució del procediment serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5. de l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a) Diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui.
b) Un representant de la Presidència de la Corporació.
c) Coordinador d’àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui.
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
12.3. Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el Diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi
Ambient o persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic.
12.4. L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
13 Resolució
13.1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és el 30 de juny de 2014.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les
sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu i, en conseqüència, denegada la
subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
13.2. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades
dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
13.3. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
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13.4. Alternativament i de forma potestativa , es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14 Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
15 Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el/a beneficiari/ària no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
16 Notificació
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb els requisits que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i els articles 56, 57 i 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
17 Publicitat
Durant el mes següent de cada trimestre natural es publicaran les subvencions concedides
amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:



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

18 Justificació
18.1. Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de juny de
2015.
18.2. Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat a través de
correu postal o presencialment a la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària de la
Gerència d’Espais Naturals (C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93
402 24 23)
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El model normalitzat està disponible a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
i
a
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona,
Telèfon 93 402 24 23.
Les justificacions enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
18.3. Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del RLGS.
c) Relació d’ingressos rebuts, indicant l’obtenció d’altres ingressos o subvencions pel mateix
concepte.
d) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions
davant la Seguretat Social.
18.4. En la justificació de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en els
seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el composen.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció
concedida i haver executat el pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses totes
aquelles partides que no siguin subvencionables. En cas que aquest pressupost superi el
doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
d) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de realització de
les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que acrediti que
les actuacions han estat efectuades.
e) 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 descriurà
amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents
justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es procedirà a la seva còpia i
compulsa als efectes de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
f) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el corresponent
comprovant de pagament.
19 Deficiències de la justificació
19.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de corregir les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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19.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
19.3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha
calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de
referència serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la sol·licitud,
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall màxim
de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi.
20 Pagament
20.1. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, fins al 30 de juny
de 2014.
20.2. El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la
presentació, dins del termini establert, dels justificants que en ella s’exigeixen.
21 Obligacions dels beneficiaris/àries
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
21.1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb
l’establert a les presents bases.
21.2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
21.3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
21.4. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la
sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades
estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent
modifiqui l’import de la subvenció.
21.5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses aquelles partides que no són
subvencionables, és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible
compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. En el moment de la
certificació es verificarà, mitjançant la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el
pressupost esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del topall màxim de
subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
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21.6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
21.7. Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la base
25.
22 Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
23 Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori
documentació o programa imprès.
24 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats
percebudes indegudament
24.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió les indicades a l’art. 62.1 de la
Llei 30/1922, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, així com la carència o insuficiència de crèdit
pressupostari. Igualment, són causes de anul·labilitat de la resolució de concessió les altres
infraccions de l’ordenament jurídic, i en especial, de les regles contingudes a la LGS, de
conformitat amb el que disposa l’art.63 de la Llei 30/1992 esmentada.
24.2. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
24.3. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
24.4. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
25 Obligats al reintegrament
25.1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
25.2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
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26 Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
27 Normativa aplicable
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions, per un import màxim de
100.000€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases, i pel termini
que en elles s’indica.
Tercer.- Aplicar una retenció de crèdit per un import de cent mil (100.000) €, amb
càrrec a l’orgànic 50402, funcional 173A0, distribuïda amb caràcter estimatiu en els
següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a
l’exercici 2014, i condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient:
47900 ..... 30.000 €
77000 ..... 70.000 €
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents
bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article
14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article
124.2 del ROAS.
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el 28 de febrer de 2014.
80.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació dels pactes sisè i onzè del conveni específic de cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a les “Tasques d’informació de
l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu” i pròrroga
de l’esmentat conveni, per import de cent trenta-set mil set-cents dos euros amb
cinquanta-sis cèntims (137.702,56) €.- 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, a través de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona el parc del Castell de
Montesquiu, espai natural protegit mitjançant el Pla especial urbanístic aprovat el 30
de juliol de 1986 i modificat el 2 d’abril de 1998, que determina un règim de protecció i
els objectius de la gestió del Parc. La superfície del parc és de 546,45 ha dels
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municipis de Montesquiu, Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora. El
parc conté un important patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que n’és l’element
més destacat. Tots els edificis i la quasi totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al
llarg dels darrers decennis s’han fet importants inversions encaminades a la seva
rehabilitació.
Atès que el Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que
se’n deriva. En aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a
l’administració per a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit,
destacant, com un dels seus objectius específics, la potenciació d’aquelles activitats
econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent la
gestió activa i integral dels seus recursos com el millor instrument per a la conservació
de la diversitat biològica del Parc.
Atès que dins del model de gestió del Parc, es defineix un conjunt d’equipaments
públics, entre els quals el propi castell de Montesquiu, que acull el Centre de
Recursos, per a la realització de cursos, seminaris i convencions, i un espai museitzat,
amb parament i mobiliari originals i un audiovisual, obert a les visites del públic. El
castell de Montesquiu, d’altra banda, com a element central del Parc, compleix una
funció cabdal pel que fa a la informació als visitants i orientació de les visites.
Atès que l’Ajuntament de Montesquiu té una part molt important del seu terme
municipal dins del Parc del Castell de Montesquiu i forma part dels òrgans de gestió
del Parc a través de la seva participació en el Consell Coordinador.
Atès que l’Ajuntament de Montesquiu considera el Castell de Montesquiu com un
equipament cultural del seu municipi d’una gran rellevància i col·labora amb la
Diputació de Barcelona en la seva gestió mitjançant un conveni que li permet
contractar el personal necessari per a la prestació dels serveis associats a les visites al
castell, la utilització del Centre de Recursos i la informació en general als visitants del
Parc.
Atès que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura comparteix amb la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona els objectius de protecció dels valors naturals i culturals, així com de
promoció d’un desenvolupament econòmic i un ús social compatibles amb aquests
objectius i coincideix amb la Diputació de Barcelona en la voluntat de potenciar el
Castell de Montesquiu com un element dinamitzador de l’economia local i de l’oferta de
serveis vinculats al patrimoni cultural.
Atès que, en data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni específic de
cooperació i col·laboració entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la realització de les tasques
d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu.
Atès que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els anys 2011, 2012 i
2013.
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Atès que tant la Diputació de Barcelona com el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu valoren molt positivament la relació que ha
generat el conveni de col·laboració esmentat, i també el fet d’haver assolit els objectius
del conveni, enfocats a col.laborar en la gestió de l’equipament públic del Castell de
Montesquiu i en l’oferta de serveis adreçats als usuaris i visitants del castell,
mantenint, per una banda, el nivell d’excel·lència en l’atenció de l’ús públic i en la
prestació dels serveis i, d’altra banda, eixamplar l’oferta de serveis i aconseguir una
major projecció en l’àmbit comarcal en tot allò que fa referència a la promoció
econòmica dels productes i serveis.
Atès que les parts signants del conveni han manifestat el seu interès en donar
continuïtat a les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de seguir
col·laborant conjuntament, oferint un servei de qualitat adreçat als usuaris i visitants
del castell i al conjunt del Parc.
Atès que d’acord amb el pacte onzè del conveni, relatiu a la vigència del conveni,
aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de desembre de
2013, i podrà prorrogar-se, de forma expressa, per períodes anuals, si cap de les parts
el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos. La pròrroga del conveni
comportarà la determinació de l’aportació de la Diputació de Barcelona al seu
finançament, mitjançant la signatura d’un conveni específic entre la Diputació de
Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu.
Atès que, reunida la comissió de seguiment, en data 10 d’octubre de 2013, va acordar:
- Avaluar molt positivament les actuacions objecte del conveni signat, dutes a
terme durant els tres primers anys de vigència del conveni.
- Modificar el pacte sisè, paràgraf segon, del conveni de l’any 2011, relatiu a
l’import del conveni, i que ja va ser objecte de modificació a principis de l’any
2013, en el sentit de subjectar l’import de les aportacions futures a l’increment de
l’IPC, sempre i quan ho permeti la disponibilitat pressupostària de la Diputació de
Barcelona.
- Modificar el pacte onzè, en el sentit de prorrogar el conveni vigent per un període
de tres anys més, en comptes de per períodes anuals, per tal de garantir que els
serveis objecte d’aquest conveni, contemplats en el seu pacte cinquè, es puguin
oferir de manera continuada, afavorint l’estabilitat dels equips de personal i la
qualitat de l’atenció al públic.
Atès que tal i com s’estableix en el pacte sisè, relatiu a l’import del conveni, la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona transferirà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura els
recursos econòmics necessaris per tal de garantir la prestació dels serveis establerts.
Per a l’any 2014, i per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, l’import a
aportar serà de 137.702,56€.
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
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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, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals 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, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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 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 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.- Modificar el pacte sisè, paràgraf segon, del conveni de cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a les “Tasques d’informació de
l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu”, signat el 17 de
gener de 2011, en el sentit de subjectar l’import de les aportacions futures a
l’increment de l’IPC, sempre i quan ho permeti la disponibilitat pressupostària de la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Modificar el pacte onzè del conveni de cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de
Montesquiu, relatiu a les “Tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de
recursos del Castell de Montesquiu”, signat el 17 de gener de 2011, en el sentit de
prorrogar el conveni vigent per un període de tres anys més, en comptes de per
períodes anuals. Així mateix, modificar la necessitat de prorrogar el conveni mitjançant
la signatura d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu.
Tercer.- Aprovar, en conseqüència, la modificació del pacte sisè, paràgraf segon,
relatiu a l’import del conveni, i del pacte onzè del conveni, relatiu a la vigència,
mitjançant una addenda al conveni esmentat, i que es transcriu a continuació:
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“ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR
AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I
BISAURA I L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, RELATIU A LES TASQUES
D’INFORMACIÓ DE L’EQUIPAMENT CULTURAL I CENTRE DE RECURSOS DEL
CASTELL DE MONTESQUIU
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, 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 secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB
de 16.05.2012).
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA, representat pel seu president, el Sr.
Manel Romans i Sánchez, en execució de l’acord adoptat per la Junta General, de data 18
de juliol de 2013, i assistit pel secretari del consorci, el Sr. Jordi Valls i Aumatell, en virtut de
les facultats conferides per la Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura,
de data 24 d’octubre de 2013.
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per l’Alcaldessa-Presidenta, l’Il.lma. Sra.
Elisabet Ferreres Vergés i, assistit pel secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Jaume
Salés Malian.
II.- ANTECEDENTS
Que, en data 17 de gener de 2011, la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu van subscriure un conveni per a les
tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de
Montsequiu.
Que l’esmentat conveni estableix, en el seu pacte onzè, relatiu a la vigència, que aquest
serà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de desembre de 2013. Podrà prorrogarse, de forma expressa, per períodes anuals, si cap de les parts el denuncia amb una
antelació mínima de dos mesos. La pròrroga del conveni comportarà la determinació de
l’aportació de la Diputació de Barcelona al seu finançament, mitjançant la signatura d’un
conveni específic entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu.
Que, reunida la comissió de seguiment, en data 10 d’octubre de 2013, va acordar:
-

Avaluar molt positivament les actuacions objecte del conveni signat, dutes a terme durant
els tres primers anys de vigència del conveni,

-

Modificar el pacte sisè, paràgraf segon, del conveni de l’any 2011, relatiu a l’import del
conveni, i que ja va ser objecte de modificació a principis de l’any 2013, en el sentit de
subjectar l’import de les aportacions futures a l’increment de l’IPC, sempre i quan ho
permeti la disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona.

-

Modificar el pacte onzè, en el sentit de prorrogar el conveni vigent per un període de tres
anys més, en comptes de per períodes anuals, per tal de garantir que els serveis objecte
d’aquest conveni, contemplats en el seu pacte cinquè, es puguin oferir de manera
continuada, afavorint l’estabilitat dels equips de personal i la qualitat de l’atenció al
públic.
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Que la present minuta d’addenda al conveni signat el 17 de gener de 2011 ha estat
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària del dia
xxxxxx.
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per actuar,
ACORDEN
Primer.- Modificar, del pacte sisè, paràgraf segon, del conveni de cooperació i col·laboració
entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament
de Montesquiu, relatiu a les tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de
recursos del Castell de Montesquiu, en el sentit de fixar les aportacions futures de la
Diputació de Barcelona, en funció de l’increment de l’IPC, sempre i quan ho permeti la
disponibilitat pressupostària. Així doncs, on hi diu:
“D’una manera específica, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona transferirà
al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, els recursos econòmics necessaris per tal de
garantir la prestació dels serveis esmentats en el pacte quart. Per a l’any 2011, i per tal
d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, l’import a aportar serà de 133.296,18 €,
quantitat que es revaloritzarà anualment d’acord amb l’IPC durant els primers tres anys de
vigència del conveni. Aquesta quantitat anirà a càrrec del pressupost de l’any 2011. Les
quantitats futures a aportar per la Diputació de Barcelona seran revaloritzables anualment
en funció de les seves disponibilitats pressupostàries”.
ha de dir:
“D’una manera específica, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
transferirà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, els recursos econòmics
necessaris per tal de garantir la prestació dels serveis esmentats en el pacte quart.
Per a l’any 2011, i per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, l’import
a aportar serà de 133.296,18 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec del pressupost de
l’any 2011. Les quantitats futures a aportar per la Diputació de Barcelona es
revaloritzaran anualment d’acord amb l’IPC, sempre i quan ho permeti la disponibilitat
pressupostària de l’any en curs”.
Segon.- Modificar, del pacte onzè del conveni de cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de
Montesquiu, relatiu a les tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos
del Castell de Montesquiu, el termini de pròrroga, en el sentit de fixar la pròrroga per tres
anys, en comptes de per períodes anuals, establerts inicialment. Així mateix, modificar la
necessitat de prorrogar el conveni mitjançant la signatura d’un conveni específic entre la
Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de
Montesquiu. Així doncs, on hi diu:
“Aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de desembre de 2013.
Podrà prorrogar-se, de forma expressa, per períodes anuals, si cap de les parts el denuncia
amb una antelació mínima de dos mesos. La pròrroga del conveni comportarà la
determinació de l’aportació de la Diputació de Barcelona al seu finançament, mitjançant la
signatura d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu”,
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ha de dir:
“Aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de desembre de
2013. Podrà prorrogar-se, de forma expressa, per un període de tres anys més, si cap
de les parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos. Les aportacions de
la Diputació de Barcelona, dels anys 2014, 2015 i 2016 es realitzaran un cop s’hagin
aprovat per l’òrgan competent corresponent de la Corporació”.

Quart.- Prorrogar el conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar entre
la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament
de Montesquiu, relatiu a les “Tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de
recursos del Castell de Montesquiu”, amb efectes de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de
desembre de 2016.
Cinquè.- Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta-set mil set-cents dos euros
amb cinquanta-sis cèntims (137.702,56) € a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura, per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels
objectius proposats, de l’aplicació pressupostària G/50402/173A0/46702, de l’any
2014, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè.- Autoritzar una bestreta del 90%, degut a la manca de recursos econòmics que
l’impossibiliten fer front als costos del servei d’informació de l’equipament cultural i
centre de recursos del castell de Montesquiu, a favor del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura, una vegada habilitat el crèdit a l’aplicació pressupostària
G/50402/173A0/46702 del pressupost de l’any 2014, i sempre i quan el Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura hagi justificat la totalitat de les despeses realitzades per
assolir els objectius del conveni per a l’any 2013.
Setè.- Autoritzar el pagament del 10% restant, quan el Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura presenti els justificants de la totalitat de les despeses efectuades,
mitjançant certificació del secretari o interventor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, amb el vist i plau del president del Consorci, abans del 31 de gener del 2015.
Vuitè.- Notificar la present resolució al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients.
81.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès, per un import de deu mil (10.000) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que en data de 30 de maig de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el Programa anual per a l’any 2013 entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per l’execució del
Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de
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Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Vist que en el present Programa Anual es contemplava l’execució del pla d’actuació
urgent de restauració post-incendis 2012, amb una previsió de pressupost aportat per
la Diputació de Barcelona de 20.000€. Atès que alguns dels propietaris afectats pels
incendis no es van adherir al projecte de restauració urgent en el moment inicial, però
que alguns d’ells han manifestat l’interès d’adherir-se posteriorment, acollint-se a les
condicions del Pla de Restauració Urgent que estableix el Pla Marc. Atès que per
realitzar els treballs necessaris i cobrir la incorporació de nous propietaris cal ampliar
la dotació pressupostària.
Vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació
de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de deu
mil (10.000) €.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han proposat l’aprovació de l’ampliació d’acord
amb l’exposat anteriorment i la importància de la possibilitat de gestionar tota la
superfície afectada pels incendis, que és prioritària i de màxima importància per a la
seva futura restauració i regeneració.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’ampliació del Programa Anual 2013 entre la Diputació de Barcelona
i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
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Segon.- Autoritzar l’ajust de valor positiu per un import total de deu mil (10.000) € a
favor de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48902 del present exercici.
Tercer.- Pagar i justificar l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat
Programa Anual.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès.
82.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga
del termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla
marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que
és del tenor literal següent:
Vist que en data 11 d’abril de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-Litoral del Penedès per a l’any 2013.
Vist que en data 26 de setembre de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar la regularització del Programa Anual 2013.
Vist que el Programa Anual indica que el termini màxim de justificació és fins a 31 de
desembre de 2013.
Atès que fins al mes d’abril no es va poder disposar del pressupost pels treballs
forestals i que entre el 15 de juny i el 15 de setembre no es poden executar certes
feines forestals pel risc d’incendi; el temps d’execució real dels treballs forestals s’ha
vist reduït a tres mesos.
Vist que aquests terminis no han permès l’execució de la totalitat dels treballs forestals
previstos al Programa Anual, i per tant, no serà possible executar-los completament
abans de la data fixada.
Vista la sol·licitud de pròrroga emesa pel president de l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, que confirma que causes alienes a la
voluntat de l’Associació han impossibilitat complir amb aquest termini, per la qual cosa,
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals considera justificada la
concessió d’una pròrroga d’execució i justificació fins al 31 de març de 2014.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Autoritzar la pròrroga del termini l’execució i justificació dels treballs del
Programa Anual 2013 de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del
Penedès, que hauran d’estar finalitzats i justificats com a màxim, 31 de març de 2014,
tot mantenint la resta d’acords.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Pre-litoral del Penedès.
83.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga
del termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla
marc de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que en data 30 de maig de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès per a l’any 2013.
Vist que en data 26 de setembre de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar la regularització del Programa Anual 2013.
Vist que el Programa Anual indica que el termini màxim de justificació és fins a 31 de
desembre de 2013.
Atès que fins al mes de juny no es va poder disposar del pressupost pels treballs
forestals i que entre el 15 de juny i el 15 de setembre no es poden executar certes
feines forestals pel risc d’incendi; el temps d’execució real dels treballs forestals s’ha
vist reduït a set mesos..
Vist que aquests terminis no han permès l’execució de la totalitat dels treballs forestals
previstos al Programa Anual, i per tant, no serà possible executar-los completament
abans de la data fixada.
Vista la sol·licitud de pròrroga emesa pel president de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès, que confirma que causes alienes a la voluntat de
l’Associació han impossibilitat complir amb aquest termini, per la qual cosa, l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals considera justificada la concessió
d’una pròrroga d’execució i justificació fins al 31 de març de 2014.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Autoritzar la pròrroga del termini l’execució i justificació dels treballs del
Programa Anual 2013 de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès,
que hauran d’estar finalitzats i justificats com a màxim, 31 de març de 2014, tot
mantenint la resta d’acords.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès.
84.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga
del termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 del Pla
marc de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que en data 11 d’abril de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia per a l’any 2013.
Vist que en data 26 de setembre de 2013, la presidència de la Diputació de Barcelona
va aprovar el decret relatiu a la regularització del Programa Anual 2013.
Atès que fins al mes de maig no es podia disposar del pressupost pels treballs
forestals i que entre el 15 de juny i el 15 de setembre no es poden executar certes
feines forestals pel risc d’incendi; el temps d’execució real dels treballs forestals s’ha
vist reduït a cinc mesos.
Vist que aquests terminis no han permès l’execució de la totalitat dels treballs forestals
previstos al Programa Anual, i per tant, no serà possible executar-los completament
abans de la data fixada.
Vista la sol·licitud de pròrroga emesa pel president de l’Associació de Propietaris
Forestals Boscos Bages-Anoia, que confirma que causes alienes a la voluntat de
l’Associació han impossibilitat complir amb aquest termini, per la qual cosa, l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals considera justificada la concessió
d’una pròrroga d’execució i justificació fins al 31 de març de 2014.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Autoritzar la pròrroga del termini l’execució i justificació dels treballs del
Programa Anual 2013 de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia,
que hauran d’estar finalitzats i justificats com a màxim, el 31 de març de 2014, tot
mantenint la resta d’acords.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
Bages-Anoia.
85.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
destí i la pròrroga del termini d’execució i justificació del Programa anual per a
l’any 2013 del Pla marc de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el
Corredor.- 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 en data 13 de juny de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2013 amb l’Associació de Propietaris
Forestals Montnegre i el Corredor per a la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques del seu àmbit territorial.
Atès que en el punt novè del Programa Anual s’estipula que:
-

Que es pagarà:
•
•

De les despeses relatives a la contractació de l’enginyer i suport
administratiu, el 50% d’aquesta a la signatura del Programa Anual, el 25% a
l’inici del tercer trimestre i el 25% restant a l’inici del quart trimestre.
El 100% de les despeses d’automoció a la signatura del Programa Anual

-

Que l’import avançat s’haurà de justificar mitjançant una relació valorada de les
despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ
informe favorable del tècnic amb la conformitat del President de l’Associació de
Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor, que verifiqui que s’han acomplert
els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons
econòmics.

-

Que és intenció de la Diputació de Barcelona modificar, dins de la vigència del
Programa Anual, la contractació de l’enginyer tècnic que dóna suport a
l’execució del Pla Marc fent-se càrrec de la seva contractació, i iniciar un
procés selectiu des de la mateixa Corporació. Que si durant la vigència del
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Programa Anual la Diputació de Barcelona assumeix directament la
contractació de l’enginyer tècnic, l’Associació de Propietaris Forestals
Montnegre i el Corredor haurà de reintegrar a la Diputació de Barcelona els
imports relatius a la contractació de l’enginyera i al suport administratiu, que
encara no hagin estat destinats a satisfer el compliment dels objectius del
conveni, segons el balanç econòmic de les despeses efectuat per l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. En aquest cas, la
presentació de la justificació de les despeses relatives a la contractació de
l’enginyer serà de com a màxim 2 mesos després de la seva incorporació a la
Diputació de Barcelona.
Vist que en data 16 de juliol de 2013 la Diputació de Barcelona es va fer càrrec de la
contractació de l’enginyer tècnic de l’Associació i per tant s’hauria d’haver iniciat el
termini per la justificació de l’import avançat i aturar els pagaments pendents per la
contractació de personal.
Atès que l’Associació va veure la necessitat de contractar un suport tècnic durant el
permís de maternitat de l’enginyera i els primers mesos de la seva incorporació a la
Diputació de Barcelona.
Vist que en data 21 de novembre de 2013 l’Associació de Propietaris Forestals ha
justificat pels conceptes de contractació del personal i despeses d’automoció, un
import de quaranta-tres mil cent vint-i-set euros amb cinquanta-tres cèntims
(43.127,53) €, per tant un import inferior a l’avançat.
Import avançat
54.585,92 €

Import justificat
43.127,53 €

Diferència avançat pagat
11.458,39 €

Vist que l’import justificat és inferior a l’import l’avançat, l’Associació de Propietaris
Forestals Montnegre i el Corredor haurà de reintegrar al fons provincial la seva
diferència, onze mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb trenta-nou cèntims
(11.458,39) €.
Vista la sol·licitud del President de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre
i el Corredor en que es demana que aquest import que no es justificarà es pugui
invertir en treballs de gestió forestal (capítol 3 del Programa Anual 2013).
Que segons l’informe tècnic de 22 de novembre de 2013 es veu convenient fer un
canvi de destí i modificar el termini d’execució i justificació.
Imports inicials:
-

Contractació personal i despeses personal .................45.083,03 €
Despeses d’automoció ................................................ 9.502,89 €
Projecte de millora i revaluació d’alzinars i rouredes ..... 20.000 €

Proposta canvi de destí:
-

Contractació personal i despeses personal ................34.752,59 €
Despeses d’automoció .................................................. 374,94 €
Projecte de millora i revaluació d’alzinars i rouredes ...31.458,39 €
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Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el canvi de destí del Programa Anual 2013 entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor per la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial, resultant els següents imports:
-

Contractació personal i despeses personal .................34.752,59 €
Despeses d’automoció ................................................ 8.374,94 €
Projecte de millora i revaluació d’alzinars i rouredes ...31.458,39 €

Segon.- Autoritzar la pròrroga del termini del termini d’execució i justificació fins al 31
de març de 2014.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats.
86.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
destí dels conceptes finançats del Programa anual per a l’any 2013 del Pla marc
de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que en data 25 d’abril de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar el Programa Anual amb l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat per a l’any 2013.
Vist que en data 26 de setembre de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que
proposava aprovar la regularització del Programa Anual de les despeses de la
contractació d’un capatàs forestal i del pla de riscos laborals.
Vista la sol·licitud de canvi de destí emesa per la Presidenta de l’Associació de
Propietaris Forestals, que confirma la necessitat d’un canvi de destí de l’apartat
corresponent al projecte de ramaderia, atès que anava lligat a l’obtenció de
finançament europeu (projecte LIFE) que finalment no li va ser atorgat, a l’apartat
d’aclarida de plançoneda.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han proposat l’aprovació d’acord amb
l’exposat anteriorment d’aquests canvis, ja que no modifica l’import tal i com
s’especifica en l’informe tècnic que s’adjunta.
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Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Autoritzar el següent canvi de destí dels conceptes finançats del Programa
Anual 2013 de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Motnserrat, tot
mantenint la resta d’acords.
Despesa prevista inicialment:
-

Projecte ramaderia .............................. 6.000 €
Aclarida de plançoneda ....................... 58.000 €

Despesa proposada amb el canvi de destí:
-

Aclarida de plançoneda ....................... 64.000 €

Segon.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns
de Montserrat.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
87.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència aprovar en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Garantia de la prestació adequada
de serveis públics locals, la formalització del conveni específic de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
per a la ” Recollida de residus i neteja al municipi”, d’import un milió sis-cents
cinquanta mil (1.650.000)€.- 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:
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“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”> “Garantia de la
prestació adequada de serveis públics locals”, que inclou les actuacions en matèria
d'explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels serveis
públics locals, d'acord amb les competències establertes en l'art. 91.2.a) del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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.
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 12.2 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
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació
Periodificació

Àmbit de concertació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
XXXXXXXXX
Recollida de residus i neteja
13/X/97142
1.650.000€
400.000€
2013
1.250.000€
2014
2015
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
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Classe de recurs

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ................................................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 ................................ 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
SANTA
COLOMA
DE
..........................................,
assistit
per/per
l’ens,............................................

GRAMENET,
representat
la
secretari/ària

per
de

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
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”, que inclou les
actuacions en matèria d'explotació, gestió, assegurament, manteniment i
desenvolupament dels serveis públics locals, d'acord amb les competències
establertes en l'art. 91.2.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

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.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per acord de Junta de Govern de data ...........
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V.

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

PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 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
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
NIF
XXXXXXXXX
Actuació
Recollida de residus i neteja
13/X/97142
Codi XGL

Àmbit de concertació

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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
1.650.000€
2013
400.000€
2014
1.250.000€
2015
G/50500/172B0/46240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
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Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
En cas d’ajuts plurianuals, la Diputació procedirà a ordenar el pagament de l’import
corresponent a l’any en curs, quedant la resta pendent de fer efectiu a partir de la
presentació del corresponent justificant de despeses.
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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
Setè. Documentació tècnica
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.
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2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Vuitè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Novè. 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.
Desè. 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.
Onzè. 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.
Dotzè. 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, 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
- 7. 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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Tretzè. 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.
Catorzè. 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.
Quinzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 400.000€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50500/172B0/46240 del vigent pressupost corporatiu i una despesa
1.250.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/172../462.. que
correspongui del pressupost de l’exercici 2014, de forma condicionada a la seva
aprovació i existència de crèdit.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el següent detall:
Anualitat 2013
400.000€

Anualitat 2014
1.250.000€

Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
88.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Garantia de la prestació adequada
de serveis públics locals, la formalització del conveni específic de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per al
“Servei de neteja viària al municipi”, d’import dos-cents mil (200.000) €.- 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
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marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació :
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”, que inclou les
actuacions en matèria d'explotació, gestió, assegurament, manteniment i
desenvolupament dels serveis públics locals, d'acord amb les competències
establertes en l'art. 91.2.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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.
Atès que el pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2013 no es
disposa de crèdit suficient per fer front a la despesa corresponent, és considera que
cal imputar la despesa de 200.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50500/172../462.., del pressupost del 2014, tot condicionat a la seva aprovació.
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 €.
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 12.2 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
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Barberà del Vallès
XXXXXXXXX
Servei de neteja viària
13/x/100426
200.000€
0€
2013
200.000€
2014
2015
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ......................................................, 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 ........................................... 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 BARBERÀ DEL VALLÈS, representat per ........................................,
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, ......................................................
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 :
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”, que inclou les
actuacions en matèria d'explotació, gestió, assegurament, manteniment i
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desenvolupament dels serveis públics locals, d'acord amb les competències
establertes en l'art. 91.2.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
III.

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.

IV.

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

V.

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

PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Barberà del Vallès 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
Ajuntament de Barberà del Vallès
NIF
XXXXXXXXX
Actuació
Servei de neteja viària
Codi XGL
13/X/100426
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
200.000€
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Periodificació
Aplicació pressupostària

2013
0€
2014
200.000€
2015
G/50500/172../462..

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
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Sisè. Documentació tècnica
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.
Setè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Vuitè. 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.
Novè. 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.
Desè. 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.
Onzè. 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, 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).
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- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- 7. 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.
Dotzè. 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.
Tretzè. 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.
Catorzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 200.000€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50500/172../462.., del pressupost de l’exercici 2014, condicionada a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat dels membres presents, i
per tant, amb el quorum de majoria absoluta establert en l’art. 46.2.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’inclouen en l’ordre
del dia els punts següents:
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
del conveni de col·laboració a formalitzar entre Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya, SAU, els ajuntaments de Barcelona i de Girona, les diputacions de
Barcelona, de Lleida i de Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la
contractació de la creació i desenvolupament del Programari TCQi i per a la
regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
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I. Antecedents:
Des de l’any 1984, la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(en endavant l’ITeC) impulsa la creació de mètodes i d’instruments que facilitin als
diferents agents del sector de la construcció l’optimització de les seves actuacions dins
dels procés constructiu.
Del conjunt d’aquests mètodes i instruments neix la metodologia SEGUITeC per a
l’establiment i seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat en el procés
constructiu, aplicada de forma reeixida a les principals operacions d’infraestructura i
edificació que tingueren lloc a Barcelona en el transcurs dels anys 1988-1992 com a
conseqüència dels Jocs Olímpics.
La nova versió de la Metodologia SEGUITeC, anomenada TCQ, que a l’any 1997
acorden
desenvolupar
conjuntament
l’anteriorment
denominada
Gestió
d’Infraestructures, SAU (GISA), actualment Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU i l’ITeC, inclou el desenvolupament del nou programari TCQ2000
(anomenat anteriorment COSTITeC), del que Infraestructures.cat ostenta la titularitat i
l’ITeC la titularitat de la metodologia emprada i els drets d’explotació del TCQ2000
(reproducció, distribució i transformació), segons allò acordat entre les parts a les
clàusules segona i tercera del Conveni de col·laboració entre aquestes entitats de 18
de gener de 1997.
Així, el TCQ2000 és una aplicació informàtica per a la gestió de la informació que es
produeix durant el procés constructiu. El TCQ2000 disposa d’un mòdul específic per a
cadascuna de les fases del procés constructiu.
Els canvis tecnològics aconsellen la substitució del programari TCQ2000 per un altre
(anomenat TCQi) que aprofiti totes les avantatges que ofereixen els actuals mitjans
informàtics, alhora que s’actualitzen les seves prestacions. La creació i
desenvolupament d’aquest nou programari reportarà notables millores sobre la
Viabilitat i Arquitectura del programari.
II.- Proposta de Conveni:
La Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, ha sol·licitat la implicació i col·laboració de diferents administracions
públiques de caràcter territorial que ostenten funcions de gestió en el procés
constructiu i que poden tenir un interès directe en el desenvolupament d’aquest nou
programari com una eina de treball en l’exercici de la seva activitat per un millor control
i eficiència de la gestió del Temps, Cost i Qualitat del procés constructiu a l’àmbit de
Catalunya.
La creació d’aquesta nova aplicació informàtica està previst que es desenvolupi en
dues fases: la Fase I, amb un calendari inicial des de la signatura del Conveni que es
proposa fins el 31 de desembre de 2014, i la Fase II, des de l’1 de gener de 2015 fins
al 31 de desembre de 2016.
Així , les Administracions i Entitats públiques que intervenen són les següents:
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-

La Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de
Calalunya SAU.
L’Ajuntament de Barcelona,
L’Ajuntament de Girona,
La Diputació de Lleida,
La Diputació de Girona,
L’Àrea Metropolitana de Barcelona
La Diputació de Barcelona

Aquestes estan interessades en contractar i intervenir en la creació i desenvolupament
de les dues fases de l’aplicació informàtica esmentada, participant tècnica i
econòmicament en dites actuacions per a l’aplicació i ús d’aquesta nova aplicació.
III.- Règim jurídic:
L’objecte del Conveni de col·laboració que es proposa és la contractació, creació i
desenvolupament de la Fase I de la nova aplicació informàtica TCQi, així com la
regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació.
En aquest sentit, la contractació de la creació i desenvolupament de la Fase I del
TCQi, per raons econòmiques de finançament i d’eficiència administrativa, serà
cofinançada per les entitats intervinents en els termes que es fixen en el Conveni,
d’acord amb allò previst en l’article 109.5 del Text refós de la Llei de Contractes de
Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Les Administracions i Entitats Públiques signants actuen en base a les potestats que
l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
articles 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, que reconeix a les administracions locals capacitat suficient per formalitzar
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
La Diputació de Barcelona té competències d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, de coordinació del serveis municipals, de
prestacions de serveis públics de caràcter supramunicipal i supracomarcal i en
general, de foment i administració dels interessos particulars de la província (Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local – art. 36.1-, Text Refós de
la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril –arts. 91 a 93)
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, 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 conseqüència, prèvia declaració d’urgència adoptada amb el quòrum de majoria
absoluta exigida als articles 103.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 i 126 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD
2568/1986, de 28 de novembre, es proposa a la Presidència delegada de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi a la Junta de Govern
l’adopció, per delegació de la Presidència, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU; els
ajuntaments de Barcelona i de Girona; les diputacions de Barcelona, de Lleida i de
Girona; i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la contractació del desenvolupament
del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta
aplicació, el text literal del qual i dels seus quatre annexos és com segueix:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE
GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER A LA
CONTRACTACIÓ, CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA FASE I DEL PROGRAMARI
TCQI I PER A LA REGULACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT D’AQUESTA
APLICACIÓ
A Barcelona, a _________de 2013
REUNITS
________________ (Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU).
________________ (L’Ajuntament de Barcelona).
________________ (L’Ajuntament de Girona).
________________ (La Diputació de Barcelona).
________________ (La Diputació de Lleida).
________________ (La Diputació de Girona).
________________ (L’Àrea Metropolitana de Barcelona).
(en endavant Administracions i Entitat pública signants)
Les persones reunides es reconeixen la competència necessària per formalitzar el present
Conveni de Col·laboració, i en conseqüència
EXPOSEN
I.- Que des de l’any 1984, la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(en endavant l’ITeC) impulsa la creació de mètodes i d’instruments que facilitin als diferents
agents del sector de la construcció l’optimització de les seves actuacions dins dels procés
constructiu.
Del conjunt d’aquests mètodes i instruments neix la metodologia SEGUITeC per a
l’establiment i seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat en el procés constructiu,
aplicada de forma reeixida a les principals operacions d’infraestructura i edificació que
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tingueren lloc a Barcelona en el transcurs dels anys 1988-1992 com a conseqüència dels
Jocs Olímpics.
La nova versió de la Metodologia SEGUITeC, anomenada TCQ, que a l’any 1997 acorden
desenvolupar conjuntament l’anteriorment denominada Gestió d’Infraestructures, SAU
(GISA), actualment Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
(Infraestructures.cat) i l’ITeC, inclou el desenvolupament del nou programari TCQ2000
(anomenat anteriorment COSTITeC), i conclou en la creació d’una aplicació anomenada
TCQ2000 de la que Infraestructures.cat ostenta la titularitat i l’ITeC la titularitat de la
metodologia emprada i els drets d’explotació, en exclusiva, sobre la mateixa (reproducció,
distribució i transformació) per a l’àmbit territorial d’arreu del món d’acord als termes de dit
Conveni, el qual fou prorrogat i és actualment vigent. El TCQ2000 és una aplicació
informàtica per a la gestió de la informació que es produeix durant el procés constructiu. El
TCQ2000 disposa d'un mòdul específic per a cadascuna de les fases del procés constructiu
seguint la tipologia de mòduls que es detallen en l’Expositiu II.
L’ITeC té registrades davant la Oficina Española de Patentes y Marcas les següents
marques nacionals:
-

Marca mixta “TCQ2000 ITeC” amb registre nº 2.122.113, registrada per a la classe 09
(“programa informàtic dissenyat per ajudar en les activitats de redacció, contractació,
planificació, seguiment i control de projectes i obres en el sector de la construcció”), en
vigor a la data de la signatura del present Conveni.

-

Marca mixta “TCQ2000 ITeC” amb registre nº 2.122.114, registrada per a la classe 42
(“serveis informàtics dissenyats per ajudar en les activitats de redacció, contractació,
planificació, seguiment i control de projectes i obres en el sector de la construcció”), en
vigor a la data de la signatura del present Conveni.

II.- Que els canvis tecnològics aconsellen la substitució del programari TCQ2000 per un altre
(anomenat TCQi) que aprofiti totes les avantatges que ofereixen els actuals mitjans
informàtics, alhora que s’actualitzen les seves prestacions. La creació i desenvolupament
d’aquest nou programari reportarà notables millores que són les que es detallen a l’Annex I,
sobre Viabilitat i Arquitectura del programari.
La creació d’aquesta nova aplicació informàtica està previst que es desenvolupi en dues
fases: la Fase I, amb un calendari inicial des de la signatura del present Conveni fins el 31
de desembre de 2014, i la Fase II, des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de
2016.
La Fase I inclou els Mòduls següents:
- Mòdul de manteniment d’edificis: amb totes les utilitats.
- Mòdul de Pressupostos amb les següents utilitats:
1.-Exportació/importació de pressupostos al “núvol” per el seu ús tant amb
TCQ2000 com TCQi.
2.-Visualització d’un pressupost (estructura pressupostària, línies de pressupost,
components i plecs de condicions tècniques associat).
- Mòdul de Certificació amb la següent utilitat:Elaborar una certificació.
- Mòdul de comparació d’ofertes amb totes les utilitats.
- Mòdul de Consolidació de la informació (Àrea col·laborativa) amb totes les utilitats.
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La Fase II inclou els Mòduls següents:
-

Mòdul de Pressupostos amb la resta d’utilitats.
Mòdul de Planificació de treballs i econòmic amb totes les utilitats.
Mòdul de Certificació amb la resta d’utilitats.
Mòdul d’Estimació de costos amb totes les utilitats.
Mòdul de Seguretat i Salut amb totes les utilitats.
Mòdul de Control de qualitat amb totes les utilitats.
Mòdul de gestió mediambiental amb totes les utilitats.
Mòdul de Control de costos amb totes les utilitats.

S’adjunta com Annex II el Contingut de dit Programari.
III.- Que les Administracions i Entitat pública signants estan interessades en contractar i
intervenir en la creació i desenvolupament de les dues fases de l’aplicació informàtica
esmentada en l’Expositiu II, participant tècnica i econòmicament en dites actuacions per
l’aplicació i ús d’aquesta nova aplicació com una eina de treball en el exercici de la seva
activitat per a un millor control i eficiència de la gestió del Temps, Cost i Qualitat del procés
constructiu.
Amb la voluntat d’iniciar aquest projecte les parts han convingut iniciar els tràmits per
contractar, crear i desenvolupar la Fase I de l’aplicació informàtica TCQi, en els termes
pactats en el present Conveni de Col·laboració que es concreta en els següents
ACORDS
PRIMER.- Objecte del Conveni de Col·laboració
El present Conveni té per objecte l’establiment de la col·laboració entre les parts signants
per a la contractació, creació i desenvolupament de la Fase I de la nova aplicació
informàtica TCQi que permeti la gestió dels paràmetres de temps, cost, qualitat, impacte
ambiental i seguretat i salut, i el seu ús per tot tipus de maquinari – fix i mòbil – que disposi
del programari adient, així com la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta
aplicació.
La programació informàtica de la nova aplicació es durà a terme amb la metodologia TCQ
d’acord al programari dels Annexos I i II i amb els criteris que acordin les Administracions i
Entitat pública signants atenent a les seves necessitats, les quals seran tractades en la
Comissió Tècnica que es crearà amb dita finalitat.
SEGON.- Contractació cofinançada de la nova aplicació TCQi de la Fase I
Per raons econòmiques de finançament i d’eficiència, la contractació de la creació i
desenvolupament de la nova aplicació TCQi de la Fase I serà cofinançada per les parts
signats en els termes previstos en el present Conveni, d’acord a allò previst en l’article 109.5
del TRLCSP.
En dit sentit les parts consideren que la opció més adient per tramitar la contractació és
mitjançant un únic expedient per part d’un únic òrgan de contractació que serà el
responsable de la tramitació de l’expedient i que adjudicarà per compte de la resta de parts
signants un únic contracte.
D’acord amb l’anterior, mitjançant el present Conveni les parts signants acorden encarregar
a Infraestructures.cat, qui accepta expressament, la gestió de la licitació i de la contractació

331/359

de la nova aplicació TCQi de la Fase I, en els termes i condicions previstos en el present
Conveni.
En virtut de dit encàrrec, Infraestructures.cat licitarà, adjudicarà i formalitzarà l’esmentat
contracte en nom propi i per compte propi i de la resta de parts signants atenent al respectiu
finançament, d’acord amb la normativa de contractació pública vigent que li és d’aplicació en
la seva condició d’empresa pública i mitjà propi de la Generalitat de Catalunya.
Respecte el procediment de licitació a tramitar, atès que com s’ha indicat en l’Expositiu I,
l’ITeC és el titular de la metodologia TCQ i cessionari en exclusiva de l’aplicació TCQ2000,
la contractació de la creació i desenvolupament de la nova aplicació TCQi necessàriament
s’hauria d’adjudicar a l’ITeC per raons tècniques i de drets d’exclusivitat, en aplicació de
l’article 170 d) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel que s’aprovà el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Infraestructures.cat
justificarà aquests extrems en el corresponent expedient de contractació.
Les condicions del contracte entre Infraestructures.cat i l’ITeC, que restarà sotmès a dret
privat donada la condició d’empresa pública mercantil d’Infraestructures.cat, seran les
pactades en el present Conveni.
TERCER.- Titularitat de l’aplicació informàtica TCQi
Per a la creació i desenvolupament del TCQi Infraestructures.cat aportarà el “know-how”
emprat en el desenvolupament i ús del TCQ2000, i sol·licitarà de l’ITeC la mateixa aportació
en el contracte que subscrigui amb aquesta entitat.
Les Administracions i Entitat pública signants del present Conveni tindran totes elles la
consideració de cotitulars de l’aplicació informàtica TCQi i, com a tals, ostentaran la titularitat
dels drets d’autor de la mateixa, entenent-se inclosos cadascun dels mòduls i utilitats de la
TCQi compresos en la Fase I (i en el seu moment de la Fase II) a crear i desenvolupar.
L’ITeC per la seva part mantindrà la titularitat dels drets d’autor de la metodologia TCQ.
Aquestes referències apareixeran sota les següents indicacions:
© de l’aplicació informàtica TCQi: Administracions i Entitats publiques signants.
© de la metodologia TCQ: ITeC.
Les parts acorden que els percentatges de titularitat dels drets d’autor de les parts signats
sobre l’aplicació informàtica TCQi es fixaran de forma proporcional a les respectives
participacions de finançament del contracte previstes en l’acord Cinquè del present Conveni,
el qual, alhora, es reflectirà en el nombre de vots de que disposaran cadascuna de les
Administracions i Entitats públiques a la Comissió Tècnica i la Comissió de Coordinació i
Seguiment.
D’acord a l’anterior, els percentatges de titularitat dels drets d’autor sobre l’aplicació
informàtica TCQi seran els següents:
- Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat: 44,68%.
- L’Ajuntament de Barcelona: 21,27%
- L’Ajuntament de Girona: 2,13%
- La Diputació de Barcelona: 21,27%
- La Diputació de Lleida: 2,13%
- La Diputació de Girona: 2,13%
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,39%
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Sens perjudici de l’anterior, totes les Administracions i Entitat pública titulars gaudiran de l’ús
dels mòduls de la Fase I en igualtat de condicions.
Així, les Administracions i Entitat pública disposaran, per a ús propi, del nombre de llicències
de qualsevol dels mòduls i/o utilitats de l’aplicació TCQi, que considerin necessàries, el que
posaran en coneixement de l’ITeC per tal que els atorgui les llicències requerides.
QUART.- Constitució d’una Comissió Tècnica per a l’avaluació i desenvolupament
tècnic de l’aplicació informàtica i una Comissió de Coordinació i Seguiment dels
objectius del present Conveni i del contracte
Per tal de vetllar per la correcta creació i desenvolupament tècnic de l’aplicació TCQi,
d’acord als criteris i necessitats de les Administracions i Entitat pública signants, tant en la
fase de programació de la primera versió, com durant la fase d’explotació i ús, que inclou el
seu manteniment i evolució, es crearà una Comissió Tècnica que estarà integrada pels
representants de les Administracions i Entitat pública signants, que es designin a l’efecte,
amb un nombre màxim de 2 persones per Administracions i Entitat pública. Formarà part
també de dita Comissió l’ITeC però sense dret de vot.
Les funcions principals de la Comissió Tècnica seran les següents:
-

Definir els criteris de desenvolupament del programari del TCQi previst en els Annexos I i
II.

-

Aprovar la versió inicial del TCQi i l’aprovació de qualsevol modificació que representi un
canvi de les seves prestacions.

-

Seguir l’adequada evolució del desenvolupament del programari, així com el seu
manteniment.

-

Validar les tasques executades per l’TeC a efectes de fer efectives les aportacions
econòmiques per al pagament del contracte cofinançat. Un mes abans a les dates de
pagament previstes en el calendari de finançament de l’Acord Cinquè, la Comissió
Tècnica es reunirà per avaluar i validar els treballs executats per fer efectives les
corresponents aportacions.

-

Analitzar experiències, nous coneixements, resultats, etc. obtinguts en l’ús, directe o
indirectament del TCQi, per tal de millorar les seves prestacions tant des del punt de
vista del programari com de les utilitats.

-

Altres que la pròpia evolució de la programació informàtica ho requereixin.

La Comissió Tècnica es reunirà almenys tres vegades a l’any, i sempre que a petició d’un
dels membres, la intenció d’assistència sigui de la meitat més un dels seus membres.
El Director de Producció d’Infraestructures.cat (o la persona que en cada moment ocupi el
càrrec definit o el seu equivalent) actuarà com a President de la Comissió Tècnica amb
funcions de coordinació. La Secretaria de la Comissió Tècnica l’ostentarà un representant
de l’ITeC.
Tanmateix, les parts acorden la creació d’una Comissió de Coordinació i Seguiment del
desenvolupament dels objectius del Conveni i del contracte, així com de l’explotació de
l’aplicació informàtica, que estarà integrada pels representants de les Administracions i
Entitat pública signants, que es designin a l’efecte,amb un nombre màxim de 2 persones per
Administracions i Entitats públiques. Actuarà com a President d’aquesta Comissió el
representant d’Infraestructures.cat.
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Les funcions principals de la Comissió de Coordinació i Seguiment seran les següents:
-

Validar els acords que dintre de les seves funcions prengui la Comissió Tècnica.

-

Validar el pagament de les aportacions econòmiques prèvia validació de les tasques
executades per part de la Comissió Tècnica.

-

Validar la possible baixa d’Administracions i Entitats públiques i acordar en el seu cas el
possible increment d’aportacions econòmiques i la redistribució dels percentatges de
titularitat.

-

Avaluar els resultats de l’explotació econòmica del TCQi i decidir-ne sobre la seva gestió,
mitjançant l’aprovació d’un informe d’explotació que haurà de presentar l’ITeC
anualment.

-

Formular i aprovar propostes de millora o reinversió de l’explotació econòmica del
programari per part de l’ITeC.

-

Fer el seguiment de la cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a ajuntaments, en
els termes establerts a l’annex IV del present conveni i vetllar pel seu compliment i
evolució.

-

Altres que la pròpia evolució de la programació informàtica ho requereixin.

La Comissió de Coordinació i Seguiment es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, i sempre
que ho sol·liciti alguna o algunes de les entitats propietàries que ostentin un mínim del 12%
de titularitat.
A efectes de vot per ambdues Comissions, cada Administració i Entitat pública disposarà del
vot equivalent al percentatge de titularitat previst en l’Acord Tercer, independentment del
nombre de membres assistents. Els acords es prendran pel vot favorable de més del 50%
del percentatge de titularitat, tant dels presencials com dels vots delegats de manera
documental.
CINQUÈ.- Finançament de la Fase I
El pressupost de desenvolupament de l’aplicació TCQi, s’estima en un import global de
4.025.000 €, més IVA. L’import de la Fase I és de 1.174.997 €, més IVA.
Consta en l’Annex III d’aquest Conveni el desglossament pressupostari del programari a
desenvolupar.
Les Administracions i Entitat pública signants faran les aportacions pel finançament del
contracte de la Fase I de l’aplicació d’acord als següents imports:
Aportacions inicials
Infraestructures.cat
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Girona
Diputació de Barcelona
Diputació de Lleida
Diputació de Girona
Àrea metropolitana de Barcelona
Total:

125.000€
100.000€
8.333€
100.000€
8.333€
8.333€
25.000€
374.999€

* Els imports no inclouen IVA
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Resta d’aportacions 2014
400.000€
150.000€
16.666€
150.000€
16.666€
16.666€
50.000€
799.998€

El pagament de les aportacions econòmiques de cadascuna de les Administracions i Entitat
pública es durà a terme per aquestes a l’ITeC en el marc del contracte adjudicat per
Infraestructures.cat a aquest últim, a quin efecte l'ITeC emetrà les corresponents factures de
forma independent a cadascuna de les Administracions i Entitat pública pel respectiu import
de les seves aportacions.
Aquestes aportacions es fixen atenent a les disponibilitats pressupostàries de les
Administracions i Entitat pública.
Les aportacions inicials en la quantia prevista en el present acord es faran efectiva per les
parts signants a la formalització del contracte entre Infraestructures.cat i l’ITEC..
La resta d’aportacions previstes per l’any 2014 es duran a terme de la següent manera:
- el 40% de l’anualitat el 31 de març de 2014,
- el 30% de l’anualitat el 30 de juny de 2014,
- el 30% de l’anualitat l’1 de desembre de 2014.
Llevat de la primera aportació que té caràcter de finançament anticipat, el moment de
pagament de la resta d’aportacions quedarà condicionat a la correcta evolució i
desenvolupament de l’aplicació TCQi, a satisfacció de les parts signants. Amb aquesta
finalitat, la Comissió Tècnica amb caràcter previ al calendari per fer efectives les aportacions i
com a condició de pagament, haurà de validar els treballs executats fins aquell moment. En
cas contrari, les dates de pagament quedaran post-posades a aquella data en que la
Comissió Tècnica validi les feines. Una vegada el doni el vist-i-plau a les feines la Comissió
de Coordinació i Seguiment autoritzarà el pagament de les corresponents aportacions.
SISÈ.Baixa d’Administracions i Entitats públiques o cessió a una tercera
Administració i/o Entitat pública de la seva participació
Les Administracions i Entitats públiques signants podran causar baixa del Conveni a petició
pròpia per escrit o per incompliment de les condicions establertes en el present document,
amb la corresponent validació de la Comissió de Coordinació i Seguiment. En dits supòsits,
les parts que causin baixa hauran de renunciar al percentatge corresponent a la seva
titularitat dels drets d’autor sobre l’aplicació TCQi i, en conseqüència a la consideració de
titulars de la mateixa, cedint en el seu cas a la resta de Administracions i Entitat pública
signants els drets que els poguessin correspondre sobre l’aplicació TCQi en la proporció que
cadascuna d’elles tingui en el moment de produir-se la sortida., sense dret a reemborsament
de la seva aportació econòmica. A l’efecte la Comissió de Coordinació i Seguiment validarà la
corresponent redistribució dels percentatges de titularitat de la resta de signataris.
Quan la baixa suposi una modificació del contracte adjudicat amb un decrement de l’import
adjudicat o aquesta pugui ser causa d’inviabilitat del contracte que suposi la resolució
anticipada del mateix, o qualsevol altra causa que impliqui el rescabalament de danys i
perjudicis a favor de l’ITeC, dita indemnització serà a càrrec de la part que causi baixa.
Les Administracions i Entitat pública signants podran també cedir els seus drets i obligacions
dimanants del present Conveni a favor de terceres Administracions i Entitats públiques que es
subrogaran en la posició de la cedent, prèvia validació de la Comissió de Coordinació i
Seguiment i sempre que es donin les següents condicions:
- que els cessionaris siguin Administracions o Entitats públiques territorials de Catalunya.
- que entre les funcions dels cessionaris s’inclogui en la seva activitat la gestió d’obres de
construcció (edificació, urbanització, enginyeria civil).
- que els cessionaris adquireixin el compromís de finançament del desenvolupament de
l’aplicació TCQi amb l’aportació dinerària que es determini i a la subrogació de tots els
drets i obligacions de la cedent dimanants del present Conveni.
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SETÈ.- Explotació i ús de l’aplicació informàtica desenvolupada en la Fase I
Les Administracions i Entitat pública signants, acorden que, mitjançant el contracte que
signaran Infraestructures.cat (en el seu propi nom i representació i també en el de la resta
de parts signats del present Conveni) i l’ITeC, cediran els drets d’explotació de l’aplicació
informàtica TCQi a l’ITEC, amb caràcter exclusiu, en l’àmbit territorial d’arreu del mon i
mentre l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitat pública signants. En
virtut d’aquesta cessió es preveu que es cedeixin els drets de reproducció, distribució i
transformació. L’abast de dita cessió en exclusiva resta condicionada a l’estricte compliment
per part de l’ITeC de les avaluacions i millores que s’aprovin per la Comissió de Coordinació
i Seguiment del present conveni. En cas d’incompliment, la cessió de drets podrà ser
objecte de revocació.
Respecte de l’ús de l’aplicació informàtica TCQi, a més de gaudir totes les Administracions i
Entitat Pública titulars de l’ús dels mòduls de la Fase I en igualtat de condicions segons
l’establert en l’Acord Tercer, les parts signants acorden que respecte d’altres
Administracions i Entitats públiques a les que les signatàries del present Conveni prestin els
seus serveis o donin suport, aquestes gaudiran d’unes condicions especials per a obtenir les
llicències d’ús del mòduls de l’aplicació TCQi que, en cap cas s’entendrà com un atorgament
del dret de propietat sobre l’aplicació informàtica, com tampoc habilitarà als cessionaris a
cedir-los a tercers total o parcialment. Aquestes cessions seran informades a la Comissió
Tècnica per tenir coneixement de les mateixes. Totes aquestes autoritzacions d’ús es
recolliran en el contracte a subscriure entre Infraestructures.cat i l’ITeC, i caldrà formalitzarles en les corresponents llicències d’ús que l’ITeC atorgarà a favor de les parts signants.
L’Annex IV d’aquest Conveni detalla les esmentades condicions especials per a obtenir les
llicències d’ús.
Tanmateix, durant el desenvolupament de la Fase I, les Administracions i Entitat pública
tindran dret a disposar, sense càrrec, i per ser utilitzades per al seu propi personal les
llicències següents que atorgarà l’ITeC en el marc del contracte a subscriure entre
Infraestructures.cat i l’ITeC
-

les llicències d’ús del TCQ2000.
les llicències d’ús del Banc de preus i Plecs de productes genèrics de construcció de
l’ITeC (Banc Bedec).

Pel que fa a les funcions que s’assignaran a l’ITeC en el contracte a subscriure entre
Infraestructures.cat i l’ITeC, en relació amb l’explotació del TCQi, aquestes inclouran la
gestió de les llicències d’ús del TCQi (dels seus mòduls) per part dels titulars i d’altres
usuaris, la qual cosa implicarà: el control dels usuaris, el control de l’ús de les llicències,
l’atenció telefònica o telemàtica a les seves preguntes, la comercialització del programari
com a part de la Metodologia TCQ, el manteniment i ús de la Marca (si fos el cas), la
formació en l’aprenentatge i el perfeccionament en l’ús del programari, i la disposició de
mitjans personals i materials per fer front a aquestes activitats.
Així mateix, l’ITeC haurà de presentar anualment a la Comissió de Coordinació i Seguiment
un informe de l’explotació i gestió del TCQi, que haurà de ser degudament aprovat per
majoria dels seus membres.
VUITÈ.- Manteniment i evolució
Les Administracions i Entitat pública signants assignaran a l’ITeC en el contracte a
subscriure entre Infraestructures.cat i l’ITeC, la realització de les funcions de manteniment
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del TCQi a desenvolupar. Això implicarà el compromís de posada al dia del programari per
hostatjar i accedir a l’aplicació, del programari de suport i creació del TCQi, i de les
correccions de les disfuncions que es comuniquin pels titulars i pels altres usuaris.
Tanmateix s’assignarà a l’ITeC en dit contracte la realització de les funcions de programació
per a l’evolució del TCQi. Aquesta evolució, entesa com la millora de les prestacions del
programari i/o la incorporació de noves prestacions i funcionalitats, ha de respondre a les
demandes dels titulars i dels usuaris. En el contracte es recollirà la cessió drets de tota
evolució a favor de les Administracions i Entitat pública signants en les mateixes condicions
que les recollides en el present Conveni.
L’ITeC finançarà aquestes tasques mitjançant els ingressos provinents dels drets de les
llicències d’ús del TCQi, la formació en aprenentatge i el perfeccionament en l’ús del
programari, per part de tercers usuaris derivats de la cessió del dret d’explotació atorgat per
les Administracions i Entitats públiques.
NOVÈ.- Vigència
El període de vigència d’aquest Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura fins a la
finalització de la Fase I de creació i desenvolupament de la nova aplicació informàtica TCQi,
sens perjudici de les clàusules relatives a la titularitat i a les cessions de drets que es
mantindran vigents mentre l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitat
pública signants i de la facultat de resolució en els casos previstos en el present Conveni i
en el contracte a subscriure entre Infraestructures.cat i l’ITeC.
Dos mesos abans d’exhaurir-se la Fase I de creació i desenvolupament de la nova aplicació
informàtica TCQi, la Comissió Tècnica, verificarà el grau de creació i desenvolupament dels
Mòduls que composen la Fase I, per determinar la seva finalització en el termini establert a
satisfacció de les parts signants. En cas que es prevegi el total compliment de l’objecte del
present Conveni i per tant, del contracte adjudicat en el termini establert inicialment, les
parts iniciaran els tràmits per procedir a la signatura del Conveni relatiu a la Fase II de
creació i desenvolupament del TCQi, a la que s’ha fet referència en l’Expositiu II; en cas
contrari, si s’escau, s’acordarà una pròrroga del període de vigència per tal d’ultimar la
totalitat dels treballs, amb la conseqüent pròrroga del termini fixat per aquestes tasques en
el contracte adjudicat.
DESÈ.- Revisió i modificació del Conveni
Les parts signats, quan les circumstàncies així ho requereixin i ho acordi la Comissió de
Seguiment, podran revisar el present Conveni i modificar-lo en allò que es consideri
necessari, mitjançant la formalització d’una Addenda modificativa.
Quan de dites modificacions es desprengui la necessitat de modificar el contracte adjudicat
a l’ITeC, es tramitarà la corresponent modificació contractual en els termes i limitacions
previstes contractualment i en la normativa de contractació pública d’aplicació.
ONZÈ.- Causes d’extinció
El present Conveni de Col·laboració i el contracte a subscriure entre Infraestructures.cat i
l’ITeC s’extingiran, a més de per la finalització de les actuacions que constitueixen el seu
objecte, per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts signants del mateix i de l’ITeC que s’instrumentarà per escrit.
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b) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les actuacions que en
constitueixen el seu objecte.
c) Per incompliment manifest de les seves clàusules. En dit supòsit, quan aquest
incompliment es produís només per una o alguna de les parts signants, la resta podrà
revisar els termes del Conveni i per tant, la seva continuïtat, d’acord a l’establert en
l’acord Sisè.
d) Per concórrer en l’ITeC alguna causa que l’inhabilités per a executar l’objecte del
Conveni.
Així mateix, el present Conveni també s’extingirà en cas d’extinció del contracte
subscriure entre Infraestructures.cat i l’ITeC.

a

En els supòsits d’extinció anticipada del Conveni i per tant, del contracte adjudicat a l’ITeC,
es procedirà a la seva liquidació econòmica atenent als treballs realitzats i aportacions
econòmiques desemborsades per les parts, i a la possible compensació que per danys i
perjudicis es poguessin dimanar a favor de l’ITeC per causes no imputables a aquest.
Tanmateix, tots els drets de l’ITeC sobre la aplicació TCQi revertiran a les Administracions i
Entitat pública signants en la proporció que en el moment de l’extinció cadascuna d’elles
ostenti en el marc del present Conveni, llevat que les parts acordin una altre cosa.
DOTZE.- Confidencialitat
Les parts signats i els seus respectius usuaris es comprometen a guardar la màxima reserva
i confidencialitat, en relació als resultats dels treballs objecte del present Conveni, així com,
respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions a les que hagin tingut accés,
inclòs respecte aquells tercers als que s’hagin atorgat llicències d’ús dels del mòduls de
l’aplicació TCQi.
TRETZÈ.- Resolució de conflictes
Les possibles controvèrsies o discrepàncies en la interpretació o compliment del Conveni
seran resoltes en primera instància de forma amistosa entre les parts a través de la Comissió
Tècnica o la Comissió de Coordinació i Seguiment.
Sense perjudici de l’anterior i en cas que dites divergències no poguessin ser resoltes de
forma amistosa, les parts es sotmetran als Tribunals o Jutjats de l’Ordre Jurisdiccional
Contenciós-administratiu de Barcelona
I, com a prova de conformitat, els atorgants signen aquest Conveni per _____________
exemplar i a un sòl efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament
Annex I.
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Viabilitat i Arquitectura del programari.
Viabilitat.
S’han realitzat anàlisis i proves per tal de decidir la manera òptima, des del punt de vista
d’eines de programació, de desenvolupament del TCQi.
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En primer lloc s’ha fet la prova de desenvolupar una aplicació en l’entorn .NET de Microsoft i
de traduir-la a bytecode de Java utilitzant l’eina de traducció “Grasshoper”, i com a gestor de
bases de dades l’SQL Server. Posteriorment es van repetir les mateixes proves emprant,
però, Oracle com a gestor de bases de dades. Com que el rendiment de les aplicacions, en
el cas de la utilització d’Oracle, no es va considerar acceptable es va proposar de
desenvolupar la part Servidor de l’aplicació del TCQi directament en Java. En el cas de
Servidors d’aplicacions Windows s’utilitzarà el concepte de “màquina virtual”.
Pel que fa al desenvolupament de la part Client de l’aplicació, s’ha analitzat la viabilitat de
basar-se en Clients “lleugers” cosa que independitzaria l’aplicació de l’entorn concret i la
infraestructura particular de cada Client. La conclusió fou que, efectivament, és possible
implementar tota la part Client del TCQi com un Client “lleuger” de tipus Web RIA.
La tecnologia més apropiada per a aconseguir un Client “lleuger”, tenint en compte les
particularitats d’una aplicació com el TCQi, era la Silverlight de Microsoft front la tecnologia
FLEX d’Adobe.
Malgrat haver descartat, en una primera instància, la utilització de la tècnica AJAX en
considerar-la més limitada pels requeriments que imposa una aplicació del tipus TCQi, es va
fer una anàlisi, de prestacions o possibilitats, sobre tot de futur, més que de idoneïtat
tècnica, entre aquest tecnologia i la Silverlight sobre tot tenint en compte que el TCQi
precisa d’un important temps de desenvolupament i s’ha de preveure un ús de la nova
aplicació per un període no inferior als 10 anys.
Al mateix temps es va fer també una prova real d’utilització de la tecnologia Silverlight en
desenvolupar una aplicació per a un Client “lleuger” de la representació gràfica del diagrama
de barres de la part de la planificació de treballs, obtenint uns resultats excel·lents, i una
altra per a la incorporació de les partides d’obra d’un banc de preus a un pressupost, amb
els mateixos resultats positius.
Totes aquestes anàlisi i resultats de les proves portaren a la decisió de que el
desenvolupament de la part Client de l’aplicació del TCQi era més interessant fer-ho amb la
tecnologia Silverlight.
No obstant i un cop desenvolupat el “mòdul pilot”, donat que Microsoft ha deixat de donar
suport a aquesta tecnologia i ha apostat per HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax,
tecnologia per altre costat també analitzada i comprovada, es la que s’adoptarà per al
desenvolupament de la part Client en el TCQi, havent de reprogramar aquesta part pel que
fa al “mòdul pilot”.
Es va prendre la decisió d’utilitzar d’una arquitectura de tipus SOA pels següents motius:
•

Reutilització: permet la reutilització dels serveis de negoci entre les diferents aplicacions
que poden ser tant internes de la empresa com d’altres entitats o empreses.

Normalment només les aplicacions internes actuen com proveïdors i consumidors de serveis
d’aplicacions internes. Es contemplar també la necessitat que les aplicacions internes es
comportessin com a proveïdors i consumidors de web services amb sistemes adjacents .
•

Interoperabilitat: l’arquitectura SOA mitjançant els web services proporciona que els
clients i els serveis es poden comunicar independentment de la plataforma on aquests
resideixen, fent que els serveis exposat estiguin disponibles per gairebé qualsevol client
que els vulgui consumir i potenciant la reutilització.
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•

Flexibilitat: els web services proporcionen un bon aïllament davant dels canvis, sempre
que es conservi la seva interfase els clients que els consumeixen no es veuran afectats.

Arquitectura
La nova aplicació tindrà una arquitectura de tres capes, i estarà dissenyada per funcionar
per Internet i amb clients web, enlloc de l’actual escenari de tipus lloc de treball i mono
usuari. És important considerar que l’evolució de la tecnologia planteja la utilització d’una
tecnologia pura de Client/Servidor, amb Clients de tipus “pesat”, o la utilització de Clients
“lleugers” (per a la totalitat de tota l’aplicació TCQi) amb aplicacions tipus “navegador” que
independitzen l’entorn informàtic de que disposi el Client.
D’acord amb el tipus d’usuaris que utilitzen l’aplicació actual, els escenaris en que s’han de
moure les noves aplicacions son tres i es poden resumir en tres categories:
• Professionals individuals o petites empreses, que utilitzen les aplicacions com mono
usuari, tenint les aplicacions instal·lades al seu PC.
•

Mitjanes empreses, que treballen en xarxa sobre dades comunes, les aplicacions es
configuren com client/servidor de tres capes, els clients es comuniquen amb el servidor a
traves de la Intranet.

•

Grans empreses, com les mitjanes empreses poden treballar per intranet però també per
Internet, i que tenen requeriments de rendiment i disponibilitats mes exigents.

Els components d’aquesta arquitectura i els servidors necessaris seran variables en funció
de cadascun dels tres escenaris on hagi de funcionar l’aplicació.
-Components de l’Arquitectura
A continuació es descriuen els diferents components software que conformen l’arquitectura,
indicant el paper que cadascun d’ells realitza, com es comuniquen entre ells i on estan
ubicats físicament als servidors o estacions de treball.
-Components per capes
Els components software que conformen l’arquitectura estan agrupats en:
•
Capa de presentació
És la capa encarregada de mostrar les interfícies gràfiques de comunicació amb l’usuari
(capa de client), i està composada per un navegador de Internet.
El comportament del client s’explica més en detall al punt Arquitectura del Client del
document d’arquitectura.
•
Capa SOA
És la capa encarregada d’exposar les funcionalitats del negoci mitjançant web services, i
que poden ser consumits per les aplicacions internes de la empresa o bé per altres
aplicacions de tercers.
El comportament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa SOA del document
d’arquitectura.
•
Capa de Seguretat
És la capa encarregada de controlar l’accés a qualsevol recurs protegit del servidor
(entenent com a recurs: web service, pàgina JSP, o qualsevol altre element protegit al
servidor). Aquesta capa també és responsable de limitar o denegar l’accés a funcionalitats
de la lògica de negoci en funció del sistema de gestió de llicencies.
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SpringSecurityés l’eina responsable de l’autentificació i autorització, juntament amb JA-SIG
CAS per l’autentificació i single sign-on.
El funcionament de la capa de seguretat s’explica més en detall al punt Seguretat del
document d’arquitectura.
•
Capa de Negoci
Està formada pels programes que implementen la lògica de negoci, i es comunica amb
peticions que arriben des dels web services i són validades per la capa de seguretat.
El funcionament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa de Negoci del
document d’arquitectura.
•
Capa de Persistència
És la capa encarregada de la obtenció i emmagatzematge de la informació a la base de
dades mitjançant un ORM, en aquest cas Hibernate. El ORM persisteix les dades físicament
sobre un SGBD, que en el nostre cas poden ser SQL-Server o Oracle.
El funcionament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa de Persistència del
document d’arquitectura.
En la següent figura es mostren els components i la seva relació:
Capa de Presentació
Navegador

HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax

JSP , HTML , XAP i
d’altresrecursos

Capa SOA
WebServices

Capa de Seguretat
Spring
Spring Security
JA -SIG CAS

BD Seguretat

Spring Framework
Sistema de protecció per llicencia

Capa de Negoci
Facade

Logica de negoci

Capa de persistencia
ORM
JDBC
SGBD
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Comunicació entre components
A la imatge que es presenta a continuació es mostra com els components es comuniquen
entre si per tal de donar servei a les peticions realitzades pels clients:
Navegador

HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax

Spring

1 .a

1 .b

Spring Framework
5

Spring Security
2

JA - SIG CAS
2 .a

JSP , JSF , HTML , XAP i
d’altresrecursos

3 .a

4
3

BD Seguretat

2 .b

WebServices

3 .b

Facade

6

Sistema de protecció per llicencia
4 .a

4 .b

Logica de negoci

5 .a

5 .b

6 .a

6 .b

7 .a

7 .b

ORM

JDBC

SGBD
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-Ubicació física dels components
La ubicació física dels components dependrà de l’escenari final i de l’entorn d’ús. A la
següent figura es mostra l’escenari més complet, i que s’haurà de configurar segons la
necessitat.

Clients Web

Servidord’Aplicacions

1

Servidor de base de dades

Internet
Balancejador
decarrega

Servidord’Aplicacions N

Single Sign On

Navegador

HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax
Clients Web
Spring
Spring Security
Servidord’Aplicacions

Spring Framework

JSP , JSF , HTML , XAP
id’altresrecursos

WebServices

Facade
Sistema de protecció per llicencia

Logica de negoci
ORM
JDBC

JA - SIG CAS

BD Seguretat

Single Sing On
SGBD

Servidor de base de dades
Software de balanceig de carrega
Balancejador de carrega

-Capa de Presentació: Usabilitat i Guia d’Estil
Usabilitat
En els darrers anys la informàtica s’ha fet més accessible a tot tipus d’usuaris. Si fa uns
anys era necessari tenir certs coneixements tècnics, ara, i cada cop més, es procura
desenvolupar software més senzill d’utilitzar per tothom. L’objectiu és clar: quan més fàcil i
intuïtiu sigui l’ús d’un sistema, més productivitat s’aconseguirà i, per consegüent, menys
temps de formació necessitarà.
La usabilitat mesura la qualitat de la interacció (facilitat d’aprenentatge i d’ús) d’un usuari
amb un producte o sistema (ja sigui un lloc web, una aplicació de software, tecnologia mòbil,
o qualsevol altre sistema), i ve determinada per una combinació de factors que han de ser
quantificables per tal de que es pugui mesurar. Aquest factors són:
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•

Facilitat d’aprenentatge: amb quina velocitat un usuari, que mai ha vist la interfície, pot
aprendre a realitzar les tasques més bàsiques.

•

Eficiència d’ús: un cop l’usuari ha après a utilitzar el sistema, amb quina velocitat pot
realitzar les diferents tasques.

•

Memòria d’ús:si l’usuari ha utilitzat el sistema amb anterioritat, pot recordar d’utilitzar-ho
eficientment el pròxim cop.

•

Freqüència i importància d’errors: amb quina freqüència els usuaris s’equivoquen
utilitzant els programes i quina importància tenen aquests errors.

•

Satisfacció subjectiva: com valora l’usuari la interacció amb el sistema.

En línia amb els requeriments i nova orientació de l’aplicació TCQ-i (entorn Web), es va
marcar com línia de treball en el desenvolupament la necessitat de millorar la interacció dels
usuaris que utilitzaren el programa.
Es per aquests motius que un dels treballs a realitzar i que forma part dels requeriments de
desenvolupament del TCQ-i és el manual que incorpora les pautes a seguir
Guia d’estil
La guia d’estil recull el conjunt de normes, recomanacions i consideracions generals de
disseny dels diferents mòduls de la nova aplicació TCQ-i, i més concretament del mòdul de
“Comparació d’Ofertes” objecte de la primera fase dels treballs, d’acord a dotar a l’aplicació
d’un aspecte comú i que faciliti la interpretació dels continguts i ús de les funcionalitats per
part de l’usuari.
En línia amb els requeriments i nova orientació de l’aplicació TCQ-i (entorn Web), es va
marcar com línia de treball la necessitat de disposar des del principi d’un document
d’aquesta naturalesa, entenent que el fet de recollir en únic document aquesta informació
contribueix a augmentar la qualitat i eficiència dels dissenys i desenvolupaments, reduint el
temps de treball necessari.
Els principals aspectes que es recullen a la guia són: estructura de les pàgines, disseny de
formularis i controls, finestres emergents i missatges, icones i colors aplicats.
-Control de Qualitat
Els processos de control de qualitat, han de permetre obtenir un producte que respongui al
màxim als requeriments de disseny establerts i garanteixin la seva realització.
L’equip de “testing” assumeix les responsabilitats del procés, desenvolupant les següent
tasques:
-Planificació i gestió dels processos de proves
-Preparació dels processos de proves
-Revisió de la “Testability”-capacitat de ser provada- de la documentació
-Seguiment dels projectes de proves
-Disseny dels casos de proves
-Execució de les proves
-Informe de les incidències
Els nivells de proves inclòs, és el següent:
-Proves de funcionalitat
-Tancament i verificació d’incidències.
-Proves de compatibilitat
-Proves d’acceptació
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Annex II.
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Contingut del programari.
A continuació es descriuen de forma breu les característiques bàsiques dels mòduls que
conformen elTCQi.
Mòdul: Estimació de costos.
Permet recollir una sèrie de dades d’obra executada i, posteriorment, facilita l'explotació de
les mateixes amb finalitats estadístiques d’estimació del cost de nous projectes.
Disposa de diferents estructures de recopilació de dades, en funció de la tipologia dels
projectes (edificació, carreteres, transports, obra hidràulica etc. A partir de la informació
continguda en la base de dades,mitjançant criteris de selecció, permet extreure informació
de tipus estadístic: estimació global a nivell de projecte, estimació global per
paràmetres,estimació detallada a nivell de projecte, estimació detallada per conceptes
d'import, etc.
Mòdul: Pressupost i Condicions Tècniques.
Permet la creació del pressupost de l’obra, organitzat a partir d’una estructura jeràrquica de
capítols que contenen les partides d’obra amb el seu amidament i preu.
Els amidaments de cada línia del capítol poden ser directes o bé detallats, és a dir
justificats, i es poden incorporar en connexió amb programes d’amidaments gràfics.
El mòdul permet la gestió de les partides d’obra, així com la dels elements simples que la
composen: mà d’obra, materials, maquinària, compostos, que poden formar part de la seva
justificació. Tots aquests elements s’organitzen, ells mateixos, en una estructura jeràrquica
de famílies.
Es poden definir diversos coeficients per tal de modificar els preus dels elements, i aplicarlos a la totalitat d’ells, a unes determinades famílies, o bé només a alguna de les tipologies
(mà d’obra, maquinària o materials). Així mateix es poden ajustar imports de partides o
capítols concrets, mitjançant algoritmes establerts.
Es poden definir les Condicions Tècniques tant a nivell de cada una deles famílies com de
cada element en particular.
El mòdul té utilitats que permeten aprofitar components d’altres pressupostos, tant de la
seva estructura de capítols com de les partides d’obra i elements simples que el formen.
També es poden comparar dos pressupostos entre si, detectant els canvis en l’estructura,
els amidaments i els preus de les partides d’obra.
Es pot obtenir l’estadística dels elements que formen part del pressupost, destacant els que
tenen una participació més alta en el mateix i permetent la seva ràpida localització dins del
pressupost.
Permet importar i exportar pressupostos en format FIEBDC3.
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Mòdul:Licitació i Comparació d’ofertes.
Permet la comparació dels pressupostos de les ofertes d’una licitació, elaborades amb el
mòdul de pressupost.
Admet diversos nivells d’homogeneïtzació de les ofertes i de criteris de rebuig per canvis no
permesos durant el procés de confecció d’aquestes ofertes. Detecta aquests canvis de
manera que queden documentades totes les incidències, tant les que són motiu d’exclusió
com les que no ho són.
La comparació es pot fer per a qualsevol nivell del pressupost: des de l’import total o un
capítol del pressupost, fins a un element inclòs en la justificació d’una partida d’obra, i p.e.
detectar aquells preus que s’aparten ostensiblement dels de la resta d’una determinada
oferta, per tal d’analitzar-los en detall
Genera diversos informes que faciliten l’anàlisi i en documenta els resultats.
Mòdul: Planificació i seguiment de treball i econòmica.
Permet confegir un pla de treballen fase de projecte i el programa de treballs en fase
d’adjudicació/execució basat en el conjunt d’activitats que defineixen les diverses parts de
l’obra. Aquestes activitats del programa de treball s’integren en una xarxa de precedències
múltiples mitjançant la definició dels lligams que relacionen les activitats entre si.
També es pot relacionar el pressupost de l’obra amb les diverses activitats del programa de
treballs, d’aquesta manera s’obté la planificació de la despesa. tant en fase de projecte de
l’obra en la fase de planejament, o de projecte, de l’obra.
Un cop iniciada la construcció es poden incorporar les dades relatives a l’avanç temporal
dels treballs i de les certificacions econòmiques la qual cosa permet obtenir, en cada
moment, la nova previsió de les dates d’inici i de fi de les activitats, i de la previsió de
despeses, de la part d’obra que encara resta per executar.
Mòdul: Certificació
Permet elaborar la relació valorada i la certificació d’obra a partir del pressupost, en base a
l’amidament o a l’import. Admet preus contradictoris, amb amidament zero.
Al mateix temps que es realitza la relació valorada es poden introduir estimacions de les
certificacions finals de cada línia del pressupost, la qual cosa permet estimar les
desviacions, econòmiques corresponents al període actual i del final d’obra. El sistema
manté l’historia de totes les certificacions de l’obra.
Mòdul: Gestió de Control de qualitat.
Permet elaborar, en la fase de projecte, el pla de control de qualitat a partir del pressupost i
d’un banc de criteris de control.
En fase d’adjudicació permet elaborar el programa de treballs de control de qualitat
mitjançant la tramificació-sectorització, disgregant o agrupant el pressupost d’obra per tal
d’ajustar-lo a les necessitats del control i a la realitat del procés constructiu, introduint-hi
diferents freqüències segons el seu ús o importància. A partir d’un llistat de preus d’assaigs i
juntament amb el mòdul de pressupost s’obté el pressupost dels assaigs definits.
En la fase d’execució facilita el seguiment del programa de control de qualitat mitjançant
l’entrada dels resultats i finalitzada l’obra aporta les dades relatives al nivell de resultats
assolit, la qual cosa facilita la presa de decisions en la fase d’explotació i manteniment.
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També permet elaborar la certificació dels assaigs.
Mòdul: Estudis i Plans de Seguretat i Salut.
Permet elaborar els documents necessaris per obtenir un estudi bàsic de seguretat i salut
(EBSS) o un estudi de seguretat i salut (ESS), i convertir-ho en un pla de seguretat i salut
(PSS).
Facilita la creació d’una memòria i d’un plec de condicions tècniques tipus amb tota la
informació requerida, que el tècnic redactor podrà modificar o completar i mitjançant els
bancs de referència d’activitats d’edificació, obra civil i enginyeria industrial, classificades per
capítols, establint les mesures de seguretat preventives necessàries. També incorporarà
d’una gestió de gràfics que facilita l’elaboració dels plànols i detalls de l’estudi.
A partir dels elements de seguretat triats per l’usuari a través de l’avaluació dels riscos,
s’incorporaran les partides del pressupost de forma automàtica a l’igual que els
amidaments de les proteccions individuals i de les partides complementàries, obtenint el
pressupost corresponent a partir d’un banc de preus de referència amb partides de
seguretat i salut.
Mòdul: Gestió Mediambiental.
Permet generar la documentació de l’estudi de gestió de residus de construcció i
demolicions i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els materials de
construcció i la seva posada en obra.
La documentació generada és: definició de la fitxa amb les accions de minimització i
prevenció; obtenció del volum de terres d’excavació i associació del seu destí final;
quantificació i identificació per tipologies dels residus; comprovació de les quantitats dels
residus; obtenció d’un llistat de tots els residus produïts, separats per fases d’obra;
confecció de la memòria de l’estudi; generació del plec de condicions tècniques de les
partides relacionades amb la gestió dels residus; possibilitat de grafiar en els plànols la zona
reservada per a la gestió dels residus; obtenció del pressupost de l’estudi emprant un banc
de preus de referència.
L’impacte ambiental del cicle de vida dels materials s’obtindrà de la comparació amb els
elements constructius dels bancs de dades o pressupostos que disposin d’informació
ambiental, com és el cas dels de l’ITeC. Els resultats que s’obtinguin inclouran: pes dels
materials emprats en el pressupost, residus en pes, residus en volum, embalatge en pes,
embalatge en volum, cost energètic dels materials, cost energètic de la maquinària, emissió
de CO2 dels materials i emissió de CO2 de la maquinària.
Mòdul: Gestió de Control de Costos.
Permet elaborar, per part del licitador, els diferents pressupostos de venda, de cost teòric i
de cost real d’una obra, mitjançant el procés de petició d’ofertes als
subministradors/subcontractistes i paquets de contractació. També permet a l’adjudicatari
efectuar el seguiment en temps real del cost de les obres i calcular, si s’escau, les
desviacions que es produeixen en l’execució respecte del pressupost inicial.
Mòdul: Programació i Gestió de manteniment.
Permet la redacció del programa de manteniment en fase de projecte i del programa de
manteniment de l’obra finalitzada, inclòs en el Llibre de l’edifici (en el cas d’obres
d’edificació).
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El pla de manteniment inicial es generarà d’acord amb les solucions constructives definides
en el projecte, utilitzant un banc de dades d’operacions de manteniment associades, amb
informació de tipus, temporal i de cost de les operacions citades.
Genera calendaris, anuals o plurianuals on es pot observar gràficament la seqüència dels
treballs de manteniment al llarg del temps. Controla els diferents tipus d’operacions de
manteniment preventiu (obligatòries, certificades, recomanades), corrector i substitutiu, que
s’han de realitzar, i el seu estat.
Genera de manera automàtica els plecs de condicions tècniques per a la contractació i/o
execució del manteniment preventiu dels diferents subsistemes que constitueixen l’edifici.; el
seguiment dels contractes, establir la previsió de costos, controlar els pagaments per
empresa, etc.
Mòdul: Consolidació de la informació.
Permet la gestió de la informació del conjunt d'obres en execució d’una entitat, amb
l’establiment de nivells d’aportació d’informació i d’accés a la mateixa.
Cada expedient conforma una unitat que s'estructura en un conjunt de carpetes
configurables mitjançant plantilles. Cadascuna de les carpetes pot incloure fitxers en
qualsevol format o formularis amb camps pre-definits. Hi ha la possibilitat d'establir "punts
control" tipus alarmes, no conformitats etc. Les dades emmagatzemades en una base de
dades són susceptibles de ser tractades per a l'elaboració d'informes o per al seu traspàs a
altres sistemes.
Annex III.
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Pressupost Fase I
Els treballs previstos a realitzar fins el 31-12-2014, corresponents a la Fase I, i la seva
valoració, són els següents:
Mòdul de manteniment d’edificis
-totes les utilitats.

653.332,93€

Mòdul de Pressupostos
-utilitat: exportació/importació de pressupostos al “núvol” per el seu
ús tant amb TCQ2000 com TCQi.

28.567,54€

-utilitat: visualització d’un pressupost (estructura pressupostària,
línies de pressupost, components i plecs de condicions tècniques
associat).

80.895,20€

Mòdul de Certificació
-utilitat: elaborar una certificació.

277.265,86€

Adaptació mòdul de comparació d’ofertes
-totes les utilitats.

48.891,49€
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Adaptació mòdul
col·laborativa).

de

Consolidació

de

la

informació

(Àrea

-totes les utilitats.

86.043,98€

Total

1.174.997,00€

Annex IV
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a Ajuntaments.
L’entitat encarregada en cada moment de l’explotació del TCQi, cedirà als Ajuntaments un
nombre determinat de llicències. La cessió d’aquestes llicències serà sense cost inicial, l’any
2014. Pels anys posteriors (a partir de 2015) es pagarà una quantitat en concepte de
manteniment (atenció telefònica i noves versions) tal com es detalla a la taula a continuació.
-La primera llicència d’ús del mòdul de pressupostos serà gratuïta (tant la cessió com el
manteniment, i no computarà com a primera llicència a efectes del cost de les posteriors)
-A qualsevol altre llicència d’ús afegida a aquesta se li aplicarà un descompte del 25% sobre
el preu de tarifa, amb un límit de cost de manteniment anual segons la taula adjunta,
independentment del nombre total de llicències.
Taula
Municipis per núm. d'habitants
Fins a 5.000 habitants
de 5.001 a 10.000 habitants
de 10.001 a 25.000 habitants
de 25.001 a 50.000 habitants
de 50.001 a 100.000 habitants

Quota límit anual
300€
640€
900€
1.260€
1.625€

Mòduls
Pressupostos
Seguiment econòmic
Planificació
Seguretat i Salut
Comparació d'ofertes
Dicpla (Llibre de l'edifici i pla de manteniment).”

Segon- Autoritzar i disposar, per fer front al finançament del contracte derivat del
conveni de col·laboració, per part de la Diputació de Barcelona, l’import de tres-cents
dos mil cinc-cents (302.500) € IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries pels exercicis 2013 i 2014 segons el següent detall:
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EXERCICI
2013
2014

IMPORT
IVA INCLÒS
121.000
181.500

ORGÀNIC

PROGRAMA

ECONÒMIC

20300
20300

926A0
926A0

641.04
641.04

Tercer.- Declarar la plurienalitat de la despesa d’acord amb el que estableix l’article
174 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart.- Notificar aquesta resolució a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya,SAU, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de
Lleida, la Diputació de Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Cinquè.- Facultar a Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, per a la signatura del conveni , així
com per a qualsevol altre document necessari per a l’efectivitat dels acords.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
resolució de la convocatòria número 2013/5183 per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de
lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 2013, per un import
total de cent quaranta-dos mil (142.000) €.- 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:
Vist que la Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 27 de juny de 2013, aprovà
el dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense
afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 2013, per un
import total de cent quaranta-dos mil (142.000) €.
Vist que la base dotzena de les esmentades bases reguladores preveu que la proposta
de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: el Diputat
delegat de Comerç, que presidirà la Comissió, un representant de la Presidència de la
Corporació, la coordinadora en Matèria de Comerç, la cap del Servei de Comerç Urbà,
la cap de la Secció Tècnica de Comerç Urbà, dos/dues tècnics/ques superiors de
Comerç, un/a dels/les quals actuarà també com a secretari/ària i elaborarà l’acta.
Vist que la base tretzena de les esmentades bases reguladores preveu que
s’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
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Vista l’acta de la sessió de l’òrgan col·legiat de data 6 de novembre de 2013, i que
resta a l’expedient, en què es recull la proposta de concessió de les subvencions.
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 la següent relació de subvencions en el marc de la convocatòria
número 2013/5183 de “Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre
representatives del sector comercial i de serveis, any 2013”.
Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

Entitat

XXXXXXX

Argentona es mou

XXXXXXX

Unió de Botiguers
d'Artés (UBA)

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

Associació de
Marxans de
Badalona
Agrupación de
comerciantes de la
calle Perez Galdós
Associació de
Botiguers i Serveis
del Progrés
Associació de
comerç Badacentre
Associació de
Comerç Centre i
Progrés

Nom Projecte
Publicitat,
difusió i
promoció de
l'associació
"Argentona es
mou"
Campanyes de
comunicació
del comerç
d'Artès
Dinamització
dels Encants
de Badalona

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

28

1.000,00

1303004930. 1

50

1.000,00

1303004930. 2

40

1.000,00

1303004930. 3

Comunicació i
promoció

60

2.000,00

1303004930. 4

1er. Gran
outlet a
Badalona

84

15.000,00

1303004930. 5

Shopping Night

60

10.000,00

1303004930. 6

Reposicioname
nt 2,0

38

5.000,00

1303004930. 7
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Entitat
Asociación de
comerciantes y
vecinos del Paseo
de la Salud de
Badalona
Associació de
Comerciants de
Badia del Vallès
Associació Barberà
Comerç Urbà
Unió de Botiguers i
Comerciants de
Berga
Unió de
comerciants i
industrials de
Caldes
Unió de Botiguers i
Comerciants de
Canet de Mar
Federació del
Comerç, la
Industria i el
Turisme del
Masnou
Associació
comerciants,
professionals i
empreses de
Serveis de
Granollers Centre
Associació Grup de
Comerciants de
Santa Eulàlia
Unió de Botiguers i
Comerciants
d'Igualada
Agrupació de
Serveis i
Comerciants de La
Garriga

XXXXXXX

ABCP Les
Franqueses

XXXXXXX

Associació de
Comerciants del
Voltreganès

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

Nom Projecte

Punts

Campanyes de
comunicació

68

3.000,00

1303004930. 8

Compra i rasca

41

1.000,00

1303004930. 9

Més Barberà

41

1.000,00

1303004930.10

Campanya de
Nadal

28

1.000,00

1303004930.11

Campanya de
Nadal

29

2.000,00

1303004930.12

El trenet del
comerç

75

1.000,00

1303004930.13

Model de
gestió aldetall
per un comerç
competitiu

73

1.500,00

1303004930.14

Gran Centre
Granollers

70

2.000,00

1303004930.15

Pla d'actuació
2013

34

800,00

1303004930.16

Creació de
nova imatge
comunicativa

31

3.000,00

1303004930.17

la Garriga
comerç, més
que mai

75

1.000,00

1303004930.18

28

1.000,00

1303004930.19

50

1.000,00

1303004930.20

Emprèn, aqui
tens el teu
negoci
Assessorament
per la millora
de la imatge
dels
establiments
comercials
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

Entitat

Nom Projecte

XXXXXXX

Unió de Botiguers,
Comerciants i
Professionals de
Llinars del Vallès

Dinamització
Comercial

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Temps de
Manlleu Associació comerçde Comerciants
professionalitz
ació del sector
Associació de
Dinamització
Comeciants
Carrer
Sobrerroca, Plaça Sobrerroca,
Major i Voltans
placa Major i
Manresa
Sant Miquel
Accions de
dinamització
UBIC Manresa
del comerç
Manresà per
l'any 2013
Associació de
Promoció i
Comerços i Serveis fidelització del
de Masquefa
comerç local
Associació de
Dimecres dia
Comerciants de
del client
Matadepera
Senyalització
Unió de Botiguers
comercial
de Mataró
Mataroenunclic
.cat
Associació de
Comerciants i
Pla d'actuació
Professionals del
2013
Nou Centre de
Mataró
Agrupació de
Tapes i
botiguers i
gangues
comerciants de
Moià (ABIC Moià)
Promoció
Associació de
comercial dels
Comerciants de
associats de
Montgat Centre
Montgat
Unió de Botiguers i
Revista tres
comerciants de
creus
Montmeló (UBCM)
Associació de
Botiguers i
Campanya de
Nadal
Comerciants
d'Olesa
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Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

67

1.000,00

1303004930.21

53

1.500,00

1303004930.22

61

1.000,00

1303004930.23

36

1.500,00

1303004930.24

25

1.000,00

1303004930.25

60

1.000,00

1303004930.26

32

2.000,00

1303004930.27

54

1.000,00

1303004930.28

40

1.000,00

1303004930.29

28

1.000,00

1303004930.30

31

1.000,00

1303004930.31

70

500,00

1303004930.32

Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

Entitat

XXXXXXX

Unió de Botiguers i
Comerciants de
Prats de Lluçanes

XXXXXXX

Comerços
associats de
Premià de Mar

XXXXXXX

Unió de Botiguers
de Ripollet

XXXXXXX

Federació
d'associacions de
comerciants i
gremis de Rubí

XXXXXXX

"Can'Oriach
Comerç"

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Sabadell Comerç
Centre
Unió de Botiguers i
Comerciants de
Sallent
Associació de
Comerç i Serveis
de Sant Boi
Sant Boi una Gran
Botiga
Associació de
comerciants El
Carrer de Sant Boi

Associació Sant
Cugat Comerç

Unió de
Comerciants de les
Roquetes del
Garraf.
Associació de
Comerciants i
Industrials de Sant
Pere de Ribes

Nom Projecte
Dinamització i
Promoció de
l'Eix Comercial
de Prats
deLluçanes
Shopping
night- 1a
edicióCalendari 2014
Unió de
botiguers de
Ripollet
Targeta
comerç-ciutat i
expansió del
sistema de
fidelització
Nit de compres
: "Somnis
d'una nit"

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

60

1.000,00

1303004930.33

74

1.400,00

1303004930.34

40

1.000,00

1303004930.35

33

2.000,00

1303004930.36

35

1.000,00

1303004930.37

Nit de compres

39

2.000,00

1303004930.38

Dinamització
Sallent
Comercial

38

500,00

1303004930.39

Activitats de
dinamització
programa 2013

50

1.000,00

1303004930.40

Eix comercial
El carrer

60

1.000,00

1303004930.41

Ampliació
aplicació
mòbils
intel.ligents
"Sant cugat a
la butxaca"

60

1.500,00

1303004930.42

Benvinguda a
l'estiu

55

800,00

1303004930.43

Fem comerç,
fem Ribes

83

500,00

1303004930.44
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

CIF

Entitat

Nom Projecte

Punts

XXXXXXX

Associació de
Comerciants de
Sant Quirze del
Vallès

SQV Comerç i
Arts

28

2.000,00

1303004930.45

XXXXXXX

Unió de Botiguers
de Sant Vicenç
dels Horts

31

1.000,00

1303004930.46

95

20.000,00

1303004930.47

Anem
Endavant

37

1.000,00

1303004930.48

Fidelització de
clients

38

1.000,00

1303004930.49

Campanya de
Nadal 2013

49

1.000,00

1303004930.50

Campanya de
Nadal

25

1.000,00

1303004930.51

Nit de
shopping

85

15.000,00

1303004930.52

Passarel.la i
Tapes

54

1.000,00

1303004930.53

XXXXXXX

Associació de
Comerciants
Tordera Centre

Promoció i
comunicació
del Comerç a
Tordera

37

1.000,00

1303004930.54

XXXXXXX

Agrupació de
Comerciants de
Torelló

Reforcem el
nostre comerç

33

1.000,00

1303004930.55

XXXXXXX

Unió de Botiguers
de Vallirana

63

1.500,00

1303004930.56

XXXXXXX

Associació de
Comerciants de
Centre Vic

64

10.000,00

1303004930.57

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ACI Agrupació del
Comerç i la
Indústria de Santa
Coloma
Associació de
Comerciants El
Foix Comerç del
Foix
Unió de Botiguers i
Comerciants de
Santa Maria de
Palautordera
Els Comerciants
Associació de
Comerciants de
Santa Perpètua de
Mogoda
Associació de
Comerciants Eix
Terrassa Nord
Associació
Terrassa Centre
Associació Eix
Comercial Sant
Pere de Terrassa

Accions per la
dinamització
del comerç
local en
entorns on line
Targeta ciutatprojecte de
fidelització al
client

Implementació
d'una targeta
de fidelització
de la clientela
Consolidació
de la targeta
urbana de Vic
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

Entitat

Nom Projecte

XXXXXXX

Associació de
Comerç i Serveis
Xarxa comercial de
Viladecans

XXXXXXX

Tot Comerç (Viu
Comerç)

Portal d'ofertes
limitades per
temps de
Viladecans
Pla de
dinamització
comercial 2013

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

31

1.000,00

1303004930.58

31

3.000,00

1303004930.59

Segon.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per manca de disponibilitat
pressupostària i per haver assolit una menor puntuació.
Annex 2 Sol·licituds Desestimades
CIF
Entitat
XXXXXXXX

ACOPA (Associació de Comerciants i
Empresaris de Corbera)

Nom Projecte
Actuacions de dinamització
comercial "El bandoler de
Corbera"

Asociación de concesionarios "central"
Servei d'aparcament als
XXXXXXXX del Mercado Municipal de Molins de
clients del Mercat Municipal
Rei
Dinamització del comerç
XXXXXXXX Associació d'Artesants de Valldoreix
artesà de Valldoreix
Associació de Botiguers del Centre
XXXXXXXX
Vila Èmpren
Comercial La Vila de Martorell
Associació de Comerciants de Can
El comerç per Nadal amb els
XXXXXXXX
Sant Joan
nens de Can Sant Joan
Associació de Comerciants de
XXXXXXXX
Campanya de Nadal
Castellar del Vallès
Associació de Comerciants de
Manteniment i consolidacó del
XXXXXXXX
Granollers "Comerç de Dalt"
teixit associatiu comercial
Associació de Comerciants de Lliçà de
XXXXXXXX
Activa't Lliça
Vall
Associació de Comerciants de Palau
XXXXXXXX
Fira Palau
Solità i Plegamans
Associació de Comerciants Eix Fort
Quinzena de la Salut i la
XXXXXXXX
Pienc
bellesa
Associació de Comerciants i
XXXXXXXX
Fira Modernista
Professionals "Cor Eixample"
Associació de Comerciants i
Descobreix el comerç de la
XXXXXXXX
Propietaris de La Mina
Mina
Associació de Comerciants,
Dinamització comerç i petit
XXXXXXXX empresaris i professionals de Lliça
negoci a Lliça D'Amunt
d'Amunt
Pla de comunicació i promoció
XXXXXXXX Associació Empresaris dels Trullols
de la zona Trullols Parc
Projecte de dinamització de
XXXXXXXX Associació Roda de Comerciants
Roda de Ter
Setmana del comerç i
XXXXXXXX Eix Comercial Passeig de Sant Joan
Educació
Gracia té gracia i gracia té
XXXXXXXX Federació Comerciants de Gràcia
comerç
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Punts
17

10
10
20
15
20
20
18
19
15
16
15
20
10
19
18
18

Annex 2 Sol·licituds Desestimades
CIF
Entitat
Nom Projecte
Punts
Federació de Comerç i Serveis de Nou A la teva formació està el teu
XXXXXXXX
15
Barris
futur
Cursos especifics paradistes
XXXXXXXX FEGRAM
0
mercats
Publicitat i difusió de les
XXXXXXXX Grup Botigues del Centre i Sant Josep
20
botigues associades
XXXXXXXX Prat Gran Comerç UBP
Calendaris
19
Projecte de dinamització
XXXXXXXX Sant Antoni Centre Comercial (SACC) comercial Tapantoni Tardor
15
2013
Unió d'Associacions del Comerç de
Fira del Comerç i de l'Aigua de
20
XXXXXXXX
Montcada Centre Comerç
Montcada i Reixach
Jornades de
Unió de Botiguers de Catalunya,
professionalització i
XXXXXXXX
15
Agrupació local de l'Hospitalet
especialització del comerç de
la ciutat de l'Hospitalet
Actuacions per al comerç de
XXXXXXXX Unió de Botiguers de Centelles
18
Centelles
Unió de Botiguers de Sant Sadurní
XXXXXXXX
Cava Shopping 2013
20
d'Anoia
Unió de Botiguers i Comerciants de
Pla de dinamització comercial
XXXXXXXX
10
Navarcles (UBIC)
de Navarcles

Tercer.- EXCLOURE les sol·licituds següents per no complir amb els requisits de la
convocatòria.
Annex 3 Sol·licituds Excloses
CIF

Entitat

Nom Projecte

Agrupació de Comerciants Comunicació i promoció
de Torrelles de Llobregat
comercial
Asociación Comerciantes
XXXXXXXX Pablo Piferrer 11-13 de
Fira fora stocks
Badalona
XXXXXXXX

Motiu de
l'exclusió
Manca de
documentació
Renuncien a
continuar en la
convocatòria
La documentació
requerida entra
fora del termini
del requeriment

XXXXXXXX

Associació Amics del
Passeig de Gràcia

Passeig de Gracia on line

XXXXXXXX

Associació Comerciants
Sant Antoni Bonasort

Campanya de Nadal 2013

Fora de termini

Pla d'inmersió en noves
tecnologies de promoció pels
comerços associats de la Vila
de Setmenat

Manca de
documentació

La Pasarel.la 2013 Pineda

Manca de
documentació

Accions per dinamitzar el
comerç de la zona

Manca de
documentació

Associació de
XXXXXXXX Comerciants de
Sentmenat
Associació de
XXXXXXXX Comerciants i Empresaris
Gent de Pineda
Associació de
XXXXXXXX Comerciants Rambla
Catalunya

357/359

Annex 3 Sol·licituds Excloses
CIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

Associació de Mercats
Municipal de Catalunya
Associació Nou Comerç
Cabrils
Associación de
Concesionarios del
Mercado del Valle de
Hebrón
Asssociació de
comerciants SPT
Federació d'associacions
de comerciants de l'eix
comercial de Poblenou

Dinamització dels mercats de
fora de la ciutat de Barcelona
Campanya de comunicació de
l'associació Nou Comerç Cabrils

Motiu de
l'exclusió
Manca de
documentació
Manca de
documentació

Projecte de dinamització del
Mercat de la Vall d'Hebron

Manca de
documentació

L'associació de comerciants de
Sant Pere de Torellò fa poble

Manca de
documentació

Publicitat-assessorament extern
per la millora de l'imatge

Manca de
documentació

Pla de formació per a la millora
Gremi provincial artesà de competencial dels nostres
XXXXXXXX perruqueria i bellesa de
professionals en serveis
Barcelona
integrals en la Perruqueria, la
imatge i l'estètica
Programa d'activitats 2013XXXXXXXX Unió de Botiguers de Gavà
Unió de Botiguers de Gavà
Pla d'acció 2013 Gaudí Comerç.
Unió de Botiguers Sant
XXXXXXXX
Dinamització Comercial i
Pau Gaudí
territorial
Unió de Botiguers,
Foment i dinamització del teixit
XXXXXXXX Indústria i Serveis de
comercial de Navàs
Navàs
Unió de Comerciants i
XXXXXXXX
Campanya de tardor
Botiguers Cal Rosal-Olvan

Manca de
documentació
Manca de
documentació
Manca de
documentació
Manca de
documentació
La documentació
requerida entra
fora del termini
del requeriment

Quart.- APLICAR la despesa total de cent quaranta-dos mil (142.000) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/30301/431A0/48900 del pressupost de l’exercici 2013.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
PRECS I PREGUNTES
El diputat Sr. Pere Prat diu que tots s’han de felicitar per l’aprovació en aquesta sessió
del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, pel que pot
suposar pels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
Diu que no coneix amb exactitud quin és el tràmit que es farà a partir d’aquest moment
però que es desitja que els ajuntaments puguin ser coneixedors del Pla quan abans
millor i que les aportacions els hi arribin el més aviat possible. Demana que amb el

358/359

document d’acceptació per parts dels ajuntaments es puguin iniciar els tràmits pel
pagament.
El President Sr. Esteve diu que es treballa per aconseguir que la informació i els
formularis puguin estar a l’abast dels gestors des d’avui mateix per tal que aquests
iniciïn la tramitació prevista i, efectivament, pugin rebre les quantitats que els
corresponen amb la major celeritat possible.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
11 hores i 30 minuts.
Vist i Plau
El President,
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