
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 13 de febrer de 2014, 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, 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, Ramon Riera i 
Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Marc Castells i Berzosa, Joan 
Puigdollers i Fargas i els diputats diputades amb veu però sense vot següents: senyors 
Gerard Ardanuy i Mata, Andreu Carreras i Puigdelliura,  senyora Mercè Rius i Serra, 
senyors Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro 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. senyora Mercè Conesa i Pagès, 
senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Josep Salom i Ges, Josep Oliva i Santiveri i Arnau 
Funes i Romero. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 155/2012, 
interposat per Mapfre Familiar, SA i F.S.M. contra el decret de data 9 de febrer de 
2012, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats d’un accident que va tenir lloc quan el recurrent realitzava la 
maniobra de sortida de l’aparcament de l’edifici del C. Còrsega, 273, i es va tancar la 
porta colpejant directament sobre el seu vehicle. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Social 
núm. 28 de Barcelona, que desestima la demanda interposada per J. B. contra 
Seguros Groupama, Seguros i Reaseguros, SA, Diputació de Barcelona, Allianz Cia de 
Seguros y Reaseguros, SA, Zurich Insurance PLC, Sucursal de Espanya, Associació 
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Foment Mesures Alternatives i Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, sobre 
reclamació de quantitat. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 10 de gener de 2014, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs núm. 432/2013-B, 
interposat per Z. G. R. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial  formulada pels danys produïts en el seu audiòfon, en ser esclafat per una 
cadira de rodes quan la recurrent es trobava ingressada en la Residència Llars 
Mundet. 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 21 de gener de 2014, de compareixença davant 
el Jutjat Social núm. 2 de Tarragona en el procediment núm. 341/2011, interposat per 
A. A. F. contra l’INSS, la Clínica del Carme, el Sanatori Marítim de Plentzia, el senyor 
E. S. i la Diputació de Barcelona, en reclamació de la prestació de viduïtat SOVI des 
del 2 de febrer de 2011. 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 21 de gener de 2014, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs núm. 463/2013, 
interposat per J. P. H. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la 
carretera BV-1221, a causa d’una taca d’oli a la calçada. 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 22 de gener de 2014, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el procediment  núm. 
366/2013-M2, interposat per D. T. V. contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-4316, a causa de la col·lisió del seu 
vehicle amb un arbre que havia caigut a la calçada. 
 
8.- Decret de la Presidència, de data 27 de gener de 2014, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el procediment núm. 
129/2013-A, interposat per F. S. M. contra la resolució que deixava sense efecte la 
seva prolongació en el servei actiu. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), l’aprovació de les Bases Reguladores i de la Convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del 
tercer sector sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2014”.   
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòries) l’aprovació de les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014). 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta de 
conveni marc de col·laboració entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona per poder identificar i fixar línies en col·laboració d’interès mutu. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de  
col·laboració amb l’Ajuntament de Begues, en l’àmbit de l’assistència tècnica i 
cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació amb la “Biblioteca 
Milà i Fontanals” d’aquest municipi. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Contractació 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de 
contractació per a l’exercici 2014, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’acord marc de 
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
per al funcionament d’uns punts d’orientació jurídica municipals. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa R3 
Recymed, SL en resolució de l’expedient núm. 2013/6616. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 2013/8928. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Restaurant 
Seven Days, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/8951. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. A. A, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/8849. 
 

19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. M. R, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/9033. 
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20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2013/9219. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Generalitat 
de Catalunya- Departament de Territori i Sostenibilitat, en resolució de l’expedient 
núm. 2013/9711. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres, a favor de 
l’empresa Construccions Icart, SA en resolució de l’expedient núm. 2012/2598. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva als centres d’educació infantil i d’ensenyament 
primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments pedagògics 
existents als parcs naturals, exercici 2014, per un import de trenta mil (30.000) €. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 30 de gener de 2014.-   Pel 
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 30 de gener de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
155/2012, interposat per Mapfre Familiar, SA i F. S . M. contra el decret de data 9 
de febrer de 2012, que desestimava la reclamació de  responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats d’un accide nt que va tenir lloc quan el 
recurrent realitzava la maniobra de sortida de l’ap arcament de l’edifici del          
C. Còrsega, 273, i es va tancar la porta colpejant directament sobre el seu 
vehicle.-  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. 12 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 155/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per Mapfre Familiar, S.A. i F. S. M., contra el decret de la Diputació de 
Barcelona, de 2 de febrer de 2012, que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc quan el 
recurrent realitzava la maniobra de sortida de l’aparcament de l’edifici del carrer 
Còrsega, 273, i es va tancar la porta colpejant directament sobre el vehicle. 
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Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no ha quedat acreditada cap deficiència en el 
funcionament del sistema de sortida del pàrquing, en canvi sí s’ha observat una 
omissió del deure de cura en la conducció del vehicle pel recurrent; per la qual cosa, 
no existeix una connexió causal directa i objectiva entre el dany sofert i el 
funcionament normal o anormal dels serveis públics. 
 
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. 12 de 
Barcelona, en el procediment 155/2012, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Mapfre Familiar, S.A. i F. S. M., contra el decret de la 
Diputació de Barcelona, de 2 de febrer de 2012, que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc 
quan el recurrent realitzava la maniobra de sortida de l’aparcament de l’edifici del 
carrer Còrsega, 273, i es va tancar la porta colpejant directament sobre el vehicle; ja 
que no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, 
en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Social núm. 28 de Barcelona, que desestima la deman da interposada per J. B. 
contra Seguros Groupama, Seguros i Reaseguros, SA, Diputació de Barcelona, 
Allianz Cia de Seguros y Reaseguros, SA, Zurich Ins urance PLC, Sucursal de 
Espanya, Associació Foment Mesures Alternatives i C entre d’Iniciatives per a la 
Reinserció, sobre reclamació de quantitat.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Atès que J. B. ha presentat una demanda social davant el Jutjat núm 28 de Barcelona, 
contra Seguros Groupama, Seguros y Reaseguros, S.A., Diputació de Barcelona, 
Allianz Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A., Zurich Insurance P.L.C., Sucursal 
d’Espanya, Associació Foment Mesures Alternatives i Centres d’Iniciatives per a la 
Reinserció, ja que el recurrent treballa com a peó forestal de l’Associació Foment 
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Mesures Alternatives que té un contracte de prestació de serveis amb la Diputació de 
Barcelona, mitjançant la entitat mercantil CIRE, l’objecte del qual és la incorporació de 
col·lectius amb dificultats al món laboral i que en aquest cas, té assignada la funció de 
la conservació de la xarxa de parcs naturals de la Diba, concretament la neteja de les 
zones verdes. 
 
Atès que el recurrent, el 19/02/2007, va patir un accident de treball que li va obligar a 
romandre en baixa mèdica fins el 3/03/2008, tota vegada que malgrat que l’accident va 
ser qualificat com a lleu, va patir dues intervencions per les possibles seqüeles de 
l’accident. 
 
Desprès de sotmetre’s a dues inspeccions de treball, l’INSS, en data 9/6/2008, va 
acordar: d’una banda declarar el recurrent en situació d’incapacitat permanent en grau 
total amb el dret a percebre una pensió mensual de 797,75 €, amb efectes de 
3/3/2008, i sense perjudici de les revaloritzacions d’aquestes. I d’altra banda, declarar 
que amb les revaloritzacions produïdes fins la percepció de l’import de la pensió, 
aquesta va quedar fixada en 811,43 €, llevat concurrència de pensions. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària te subscrita una pòlissa de responsabilitat civil amb 
Zurich sucursal d’Espanya i Allianz Cia de Seguros y Reaseguros, mentre que la 
empresa CIRE té subscrita una altra pòlissa de responsabilitat civil amb Plus Ultra 
Seguros SA (Groupama Seguros y Reaseguros). 
 
Dites empreses van presentar demanda davant el Jutjat Social núm. 24 de Barcelona, i 
aquest, el 21/5/2010, en les actuacions 605/2009 va estimar la demanda interposada 
contra l’INSS, la TGSS, la Mutua Fremap i el treballador, absolent-los de les 
pretensions presentades. 
 
En data 30/01/2012, la Sala Social del TSJC va estimar el recurs de suplica plantejat 
per l’empresa Plus Ultra Seguros, SA, plantejant-se posteriorment recurs de cassació 
davant el TS per a unificació de doctrina que es va considerar no preparat per la Sala 
Social del TSJC per haver-se presentat fora de termini. 
 
En data 27/04/2009, el treballador va interposar un acte de conciliació per reclamació 
de quantitat contra les parts demandades, llevat de les companyies d’assegurances 
Groupama i Zurich. L’acte de conciliació es va celebrar el 22/05/2009 sense avinença 
per les parts. En aquest sentit la Diputació va manifestar que no s’havia presentat la 
reclamació prèvia a la via laboral.  
 
Posteriorment, en data 9/1/2014, en les actuacions 417/2010 de reclamació de 
quantitat, el Jutjat Social núm. 28 de Barcelona va dictar sentència en què declara 
exclosa la Diputació de Barcelona i el CIRE per manca de legitimació passiva 
processal i pel defecte formal de no haver presentat la reclamació prèvia a la via 
laboral, desestimant íntegrament la demanda interposada pel treballador per concepte 
de reclamació de quantitat per indemnització per danys i perjudicis causats per 
l’accident de treball. 
 
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 
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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. 28 de Barcelona en el 
procediment en matèria de reclamació de quantitat núm. 417/2010D, que desestima la 
demanda interposada per J. B. contra Seguros Groupama, Seguros y Reaseguros, 
S.A., Diputació de Barcelona, Allianz Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A., Zurich 
Insurance P.L.C., Sucursal d’Espanya, Associació Foment Mesures Alternatives i 
Centres d’Iniciatives per a la Reinserció, per la qual reclamava indemnització derivada 
d’accident laboral, per incompliment de la normativa en prevenció de riscos laborals; i 
absol les parts demandades. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Social núm. 28 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
4.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 10 de gener de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Contenciós Administr atiu núm. 13 de Barcelona 
en el recurs núm. 432/2013-B, interposat per Z. G. R. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial  formulad a pels danys produïts en el 
seu audiòfon, en ser esclafat per una cadira de rod es quan la recurrent es 
trobava ingressada en la Residència Llars Mundet.-  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 per comparèixer com 
a demandada a la Diputació de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
432/2013-B, procediment abreujat, interposat per la senyora Z. G. R. contra el Decret, 
de data 16 d'octubre de 2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l'accident ocorregut el dia 27 de 
maig de 2012, mentre la senyora Z. G. R. es trobava ingressada en la Residència Llars 
Mundet de Barcelona i es va trencar el seu audífon dret com a conseqüència de 
l'esclafament d'aquest amb una cadira de rodes. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la 
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Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual 
cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de 
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 9 de desembre de 2013, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora Axa Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant 
Axa) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de 
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en 
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la 
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria. 
 
Atès que Axa ha designat a la senyora Carmen García Franco de Sarabia, advocada 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor 
Angel Joaniquet Ibarz per assumir la defensa i la representació en el recurs de 
referència, escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a 
càrrec de dita companyia. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013), es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
432/2013B, procediment abreujat, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona per la senyora Z. G. R. contra el Decret, de data 16 d'octubre de 
2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l'accident ocorregut el dia 27 de maig de 2012, mentre la 
senyora Z. G. R. es trobava ingressada en la Residència Llars Mundet de Barcelona i 
es va trencar el seu audífon dret com a conseqüència de l'esclafament d'aquest amb 
una cadira de rodes. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 432/2013-B a la companyia asseguradora 
Axa, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocada senyora 
Carmen García Franco de Sarabia i del procurador dels tribunals Angel Joaniquet 
Ibarz. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’Axa. 
 
5.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 21 de gener de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Social núm. 2 de Tar ragona en el procediment 
núm. 341/2011, interposat per A. A. F. contra l’INS S, la Clínica del Carme, el 
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Sanatori Marítim de Plentzia, el senyor E. S. i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació de la prestació de viduïtat SOVI des del  2 de febrer de 2011.-  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. 2 de Tarragona ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer en el procediment núm. 341/2011, instat per la senyora A. A. F. contra 
l’I.N.S.S., la Clínica del Carme, el Sanatori Marítim de Plentzia, el senyor E. del S. i la 
Diputació de Barcelona, en reclamació de la prestació de viduïtat  SOVI des del dia 2 
de febrer de 2011.  
 
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 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Comparèixer en el procediment  núm. 341/2011, instat per la senyora A. A. F. 
contra l’I.N.S.S., la Clínica del Carme, el Sanatori Marítim de Plentzia, el senyor E. del 
S. i la Diputació de Barcelona, en reclamació de la prestació de viduïtat  SOVI des del 
dia 2 de febrer de 2011.  
 
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui esdevenir. 
 
6.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 21 de gener de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Contenciós Administr atiu núm. 10 de Barcelona 
en el recurs núm. 463/2013, interposat per J. P. H.  contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys materials 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carre tera BV-1221, a causa d’una taca 
d’oli a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de data 10 de 
desembre de 2013, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 
contenciós administratiu número 463/2013, procediment abreujat, interposat per la 
senyora J. P. H. contra el Decret de data 22 d'octubre de 2013, de desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats 
en el vehicle XXXX amb matrícula XXXX, propietat de la senyora J. P. H. i conduït pel 
senyor F .V. P., derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 19 d'octubre de 2012, 
a l'altura del PK 6,5 de la carretera BV-1221, en direcció a Manresa, a causa, segons 
s'afirma, d'una taca d'oli 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 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013), es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu número 463/2013, procediment abreujat, 
interposat per la senyora J. P. H. contra el Decret de data 22 d'octubre de 2013, de 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials ocasionats en el vehicle XXXX amb matrícula XXXXXXX, propietat de la 
senyora J. P .H. i conduït pel senyor F. V. P., derivats de l'accident de trànsit ocorregut 
el dia 19 d'octubre de 2012, a l'altura del PK 6,5 de la carretera BV-1221, en direcció a 
Manresa, a causa, segons s'afirma, d'una taca d'oli a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 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. 
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7.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 22 de gener de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Contenciós Administr atiu núm. 17 de Barcelona 
en el procediment  núm. 366/2013-M2, interposat per  D. T. V. contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat pa trimonial formulada pels 
danys personals i materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera 
BV-4316, a causa de la col·lisió del seu vehicle am b un arbre que havia caigut 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. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demanda en el recurs contenciós administratiu núm. 
366/2013-M2, procediment abreujat, interposat per la senyora M. D. T. V., contra el 
Decret de data 18 de juliol de 2013, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials soferts amb 
motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 7 de febrer de 2012, quan circulava per la 
carretera de la Guixa en direcció a Vic (BV-4316), a l’altura de la incorporació a la N-
152, a causa de la topada del seu vehicle contra un arbre que havia caigut a la via. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la 
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual 
cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de 
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 3 de gener de 2013, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora Axa Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant 
Axa) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de 
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en 
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la 
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria. 
 
Atès que Axa ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Àngel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
366/2013-M2, procediment abreujat interposat davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona per la senyora M. D. T. V., contra el Decret de 
data 18 de juliol de 2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys personals i materials soferts amb motiu de l’accident 
de trànsit ocorregut el dia 7 de febrer de 2012, quan circulava per la carretera de la 
Guixa en direcció a Vic (BV-4316), a l’altura de la incorporació a la N-152, a causa de 
la topada del seu vehicle contra un arbre que havia caigut a la via. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 366/2013-M2 a la companyia asseguradora 
Axa,  i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Àngel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’Axa. 
 
8.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 27 de gener de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Contenciós Administr atiu núm. 2 de Barcelona 
en el procediment núm. 129/2013-A, interposat per F . S. M. contra la resolució 
que deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 129/2013-A, 
procediment abreujat, interposat pel senyor F. S. M. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 
2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 129/2013-A, procediment abreujat, 
interposat pel senyor F. S. M. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte 
la seva prolongació en el servei actiu. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 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. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (ba ses) i de la Presidència 
(convocatòria), l’aprovació de les Bases Reguladore s i de la Convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrènc ia competitiva, a entitats 
del tercer sector sense ànim de lucre “Oferta d’acc ions de sensibilització 2014”.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 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, LGS en endavant, i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
RLGS en endavant, així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
ROAS en endavant. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009, 
l’Ordenança en endavant. 
 
Atès que l’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 des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, es volen fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
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finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la 
cooperació al desenvolupament. 
 
Atès que la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats 
del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als 
municipis de Barcelona. 
 
Vist que es considera oportú configurar un catàleg amb la selecció i agrupació 
d’activitats diverses de sensibilització, proposades per entitats sense ànim de lucre, i 
posar-lo a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent  mil 
(100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-48903 del vigent 
pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2014. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 

Atès que, segons consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e) de la Refosa 1/2014, 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. 11876/13, 
d’11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013, 
correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per 
delegació del Ple, en el cas de la competència referida en el punt 3.3.b) sobre 
l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 
concurrència competitiva, i per delegació de la Presidència, en el que fa referència a 
l’apartat 3.3.e) relatiu a la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva. 
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència i del Ple, adopti els següents 
  

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats 
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d’interès públic o social que tinguin per finalitat la sensibilització de la ciutadania de la 
demarcació de Barcelona sobre la cooperació al desenvolupament, “Oferta d’accions 
de sensibilització 2014”, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT  DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A ENTITATS DEL 
TERCER SECTOR SENSE ÀNIM DE LUCRE DINS DE L’“OFERTA  D’ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 2014” 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201420145120005713 
 
1.- Objecte i finalitat  
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorga la Diputació de 
Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, destinades a finançar activitats de sensibilització proposades per 
entitats del tercer sector sense ànim de lucre als ens locals de la demarcació de Barcelona 
de menys de 50.000 habitants. 
 
Les accions de sensibilització seleccionades conformaran el catàleg d’oferta que es 
presentarà als ens locals de la demarcació de Barcelona, i només es subvencionaran quan 
alguna d’aquestes entitats les sol·liciti. 
 
La finalitat principal d’aquestes subvencions és la d’aportar els recursos necessaris als ens 
locals amb l’objectiu de facilitar la seva tasca d’informar i sensibilitzar la població al voltant la 
cooperació al desenvolupament, així com donar suport a les organitzacions de la societat 
civil que realitzen accions en aquest àmbit. Es pretén acostar la realitat dels països en vies 
de desenvolupament a la ciutadania i fomentar les actituds solidàries. 
 
Les activitats de sensibilització a presentar hauran d’acomplir algun/s dels següents 
objectius i prioritats temàtiques: 
 
I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar el coneixement de la realitat dels països 
en desenvolupament, facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular 
el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
1. Pau i conflictes internacionals. 
2. Drets Humans a escala internacional (en particular els Drets dels Infants). 
3. Gènere i desenvolupament. 
4. Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament. 
5. Relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvi. 
6. Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament. 
7. La cooperació al desenvolupament.   

 
III.- Tipus d’activitats i enfocaments 

 

• Les activitats de sensibilització poden tenir formats diversos: tallers, cursos, espectacles i 
exposicions, entre d’altres, així com les accions formatives en l’àmbit educatiu que 
impliquin el professorat i les AMPAS. 
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• Es prestarà atenció especial a aquelles activitats que facin un ús innovador de les TIC. 
 

• Així mateix es tindran especialment en compte activitats amb una estratègia per establir 
aliances amb ens locals i/o amb entitats sense afany de lucre, amb impacte als municipis 
de Barcelona. 

  
2.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de febrer de 2014 i el 31 de 
gener de 2015. Aquest període podrà ser prorrogat, si es considera oportú i es sol·licita 
abans de la finalització del mateix, fins a un màxim de 6 mesos. 
 
3.- Requisits dels beneficiaris/àries  
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes que treballin en consonància amb algun/ns dels objectius i àmbits temàtics de 
la present convocatòria, 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, 
LGS en endavant, i reuneixin les següents condicions: 

 
• Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, inscrites al registre públic 

corresponent, amb seu social o delegació permanent als municipis de Barcelona. 
 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
4.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció, que seguirà un model normalitzat tal com s’especifica a la Base 
5, caldrà adjuntar la documentació següent: 

  
1) DNI del representant legal.* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts.* 
3) Poders de representació.* 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat sol·licitant.* 
5) Inscripció registral de l’entitat.* 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

11) Memòria d’activitats de sensibilització de l’any anterior. 
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En la sol·licitud es farà constar:  
 

− Explicació clara de l’acció o accions de sensibilització i el seu cost unitari. 
 
− Nombre màxim d’accions que l’entitat pot realitzar entre l’1 de febrer de 2014 i el 31 de 

gener de 2015. 
 

* No serà necessària la presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin 
aportat en convocatòries anteriors, sempre que es manifesti que no han sofert canvis 
respecte la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l’article 35 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú,  LRJAPPAC, en endavant. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
Es podran presentar fotocòpies de la documentació enumerada amb anterioritat. Tanmateix, 
les entitats que resultin beneficiàries de les subvencions d’aquesta convocatòria hauran de 
presentar la documentació original, o còpia degudament autenticada, en el termini d’un mes 
des de la notificació de la resolució de concessió. 
 
5.- Termini, forma i  lloc de presentació de les so l·licituds  
 
5.1.- TERMINI: 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l’endemà 
de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
5.2.- FORMA: 
 
Les sol·licituds podran presentar-se, per escrit, mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la Base 4, 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Els formularis normalitzats de sol·licitud i la resta de documentació acompanyada es 
presentaran de forma física al Registre General de la Diputació de Barcelona, tal com 
s’especifica en el punt següent, i, a més, tota la documentació s’haurà de presentar en un 
llapis de memòria USB o un CD/DVD.  
 
Les sol·licituds també es poden presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 24 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació,  es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
5.3.- LLOC DE PRESENTACIÓ: 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rbla. 
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
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d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
6.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 
 
7.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
8.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base i fins a esgotar el pressupost 
d’aquesta convocatòria. 
 
La puntuació mínima per obtenir una subvenció serà de 70 punts, segons la valoració dels 
criteris objectius que s’estableixen a continuació:  

 
1. Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’activitat adequats al públic destinatari. 

Caràcter innovador de l’activitat (35/100).  
2. Anàlisi del pressupost i implicació econòmica de l’entitat sol·licitant (25/100). 
3. Les activitats amb una estratègia per establir aliances amb ens locals i/o amb entitats 

sense afany de lucre, amb impacte als municipis de Barcelona (25/100). 
4. Accions de comunicació i difusió (15/100). 

 
No es subvencionaran accions amb les següents característiques: 

 
- Les de caràcter exclusivament festiu i/o lúdic.  
- Les accions exclusivament enfocades a la promoció de l’entitat. 
- Les accions destinades a recaptar fons, donants, apadrinaments, etc. 

 
9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2014 per a la concessió de les subvencions 
regulades en les presents bases reguladores serà de cent mil (100.000) € i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de la 
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corporació de l’exercici 2014. L’import total de les subvencions atorgades no podrà ser 
superior a l’esmentat. 
 
10.- Import individualitzat de les subvencions  
 
El cofinançament de la Diputació de Barcelona per acció sol·licitada serà del 80% del cost 
de la mateixa, per les sol·licituds que acompleixin amb els requisits següents: 

 
� Accions que es desenvolupin en ens locals de menys de 50.000 habitants. No seran 

elegibles les accions desenvolupades en ens locals de més de 50.000 habitants. 
 
� Sol·licituds que hagin obtingut una puntuació mínima de 70 punts, segons els barems 

establerts a la Base 8. 
 
� Suficiència de crèdit:  

 
Les sol·licituds que hagin obtingut un mínim de 70 punts s’ordenaran per ordre de 
puntuació de major a menor puntuació. Dins d’aquest ordre, obtindran el 80% de l’import 
sol·licitat per acció fins a l’esgotament del crèdit de la convocatòria. 
 
Una vegada s’esgoti el crèdit, no s’atorgaran més subvencions encara que restin 
sol·licituds amb més de 70 punts. 
 
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, 
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer 
dels criteris objectius establerts a la Base 8.    

 
En qualsevol cas, l’import total de la subvenció atorgada a cada entitat no superarà els deu 
mil (10.000) €. Aquest import total es compondrà de l’import màxim atorgat per acció (80% 
del cost de l’acció) multiplicat pel nombre d’accions proposades. 
 
Si l’entitat beneficiària fa menys accions de les proposades, la Diputació de Barcelona 
pagarà l’import atorgat per acció, pel nombre total d’accions efectuades, de conformitat amb 
l’establert a la Base 17. 
 
11.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pr oposta de concessió  

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
 
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:  

 
• Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència, 
• Director de Relacions Internacionals i, 
• Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.  

 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
12.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert a la Base 5, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució de 
concessió, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
13.- Acceptació de la subvenció i reformulació  
 
La subvenció serà acceptada de forma expressa pel beneficiari en el termini d’un mes a 
partir de la recepció de la notificació del seu atorgament.  
 
Juntament amb l’acceptació, l’entitat beneficiària de la subvenció podrà presentar la 
reformulació del projecte a fi d’adaptar-lo a l’import de la subvenció concedida.  
 
14.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona 

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

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

la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/a d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari.   
 
5. Informar raonadament i prèviament a la Diputació de Barcelona de qualsevol canvi del 

contingut de l’activitat a fi que aquesta pugui autoritzar-lo, en el seu cas. Si la modificació 
sol·licitada no supera, acumulativament, el 15% de l’import total de la subvenció i no 
suposa un canvi substancial de l’activitat, s’entendrà autoritzada prèvia comunicació per 
escrit, amb anterioritat a l’execució de l’activitat, del beneficiari a la Diputació de 
Barcelona.    

 
 En el supòsit que la modificació que es pretén realitzar superi el 15% de l’import total de 

la subvenció o suposi un canvi substancial en el projecte o les activitats previstes, el 
beneficiari haurà de sol·licitar per escrit l’autorització de la Diputació de Barcelona amb 
anterioritat a la realització de l’activitat.   

 
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. 

 
15.- Despeses no subvencionables i indirectes  
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
• Dietes i manutenció. 
• Adquisició de bens materials i equipaments. 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 
Les despeses indirectes no podran superar el 5% de l’import de les despeses directes de la 
subvenció atorgada. 
 
16.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se totalment o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets 
dels que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 50% del cost total de l’activitat. 
 
17.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la següent manera: 

 
� Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció es tramitarà el mes d’abril de 

2014, sempre que l’entitat beneficiària presenti els compromisos d’ens locals per, al 
menys, 1/4 part de les activitats subvencionades. L’avançament d’aquest primer 
pagament es justifica per les dificultats de liquiditat de les entitats del tercer sector, en la 
conjuntura econòmica actual, per fer front al pagament de les activitats subvencionades. 

 
� El pagament del 50% restant es tramitarà, previ lliurament del compte justificatiu 

simplificat, que s’haurà de presentar abans del 28 de febrer de 2015. En cas que les 
entitats beneficiàries no portin a terme l’execució de la totalitat d’accions proposades a la 
sol·licitud, l’import total de la subvenció atorgada s’ajustarà en funció del nombre 
d’accions efectivament realitzades, sobre la base de l’import subvencionat per acció. 
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18.- Termini i forma de justificació  
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els següents terminis i de la manera 
següent: 

 
1) La justificació intermitja es presentarà, com a màxim, el 16 de juliol de 2014 i serà una 

justificació merament tècnica, en la que es presentarà una memòria d’actuació amb les 
activitats desenvolupades i els compromisos d’ajuntaments i/o consells comarcals 
aconseguits. 

 
2) La justificació final es lliurarà, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2015. 

 
El termini de justificació final es podrà prorrogar, si es sol·licita abans de la seva 
finalització, fins a un màxim de mig mes. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament, i revestirà la 
forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

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

presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
b. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, RLGS en endavant. En la confecció de la memòria 
econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 

 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada. 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
3) Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

La gestió del cobrament de l’aportació econòmica de l’ajuntament i/o consell comarcal serà 
a càrrec de l’entitat beneficiaria. 
 
Cada acció del catàleg podrà ser compartida per més d’un ajuntament i/o consell comarcal. 
 
19.- Deficiències en la justificació  
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
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20.- Mesures de garantia  
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que son entitats sense afany de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
i. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
ii. Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts 

o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total de l’activitat subvencionada. 

iii. Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 
presents bases. 

 
22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
23.- Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu 
import: 

 
• Inferiors a tres mil (3.000) €, en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a tres mil (3.000) €, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
24.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
25.- Causes de reintegrament   
 
1.- 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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2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Juntament amb el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, s’exigirà l’interès de demora que correspongui que es calcularà des 
del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 
 
26.- Obligats al reintegrament    
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
 
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. 
 
27.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i en el Títol IV de l‘Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
28.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el 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, 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, 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i demés legislació concordant.” 

 
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de cent 
mil (100.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel 
termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent mil (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-48903 
del pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 2014. 
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
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de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (b ases) i de la Presidència 
(convocatòries) l’aprovació de les Bases Reguladore s i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrènci a competitiva a entitats 
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2014).-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, 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, LGS en endavant, i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
RLGS en endavant, així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
ROAS en endavant. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009, 
l’Ordenança en endavant. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que, per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Direcció de 
Relacions Internacionals, es proposa fomentar diferents tipus d’activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al 
desenvolupament: assistències tècniques, campanyes i accions de sensibilització i 
educació per al desenvolupament, i projectes.  
 
Atès que també es pretén donar suport a les entitats sense ànim de lucre dels 
municipis de Barcelona i promoure el seu partenariat amb els propis municipis així com 
amb agents empresarials de Barcelona i els governs locals i/o regionals dels països 
destinataris de les accions subvencionades. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’un milió 
(1.000.000) €, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a 
continuació: 
 

• Sis-cents set mil cinc-cents (607.500) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la 
corporació; i 

 
• Tres-cents noranta-dos mil cinc-cents (392.500) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/10400-143-489 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 
de la Corporació. 
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Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar 
i publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès l’establert a l’article 123.4 del ROAS, s’especifica que el percentatge de les 
subvencions proposades supera el 50% del cost de l’activitat, ja que són percentatges 
(70% i 60%, respectivament) que estan en consonància amb els de subvencions que 
atorguen altres administracions públiques catalanes, car el tipus de projectes i 
activitats vinculades a la cooperació al desenvolupament necessiten d’un major 
finançament públic per tal de poder mobilitzar recursos d’altres sectors i que les 
activitats puguin executar-se adequadament. 
 
Atès el disposat a l’article 21.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels 
pagaments perquè donada la conjuntura econòmica actual i atesa la naturalesa no 
lucrativa de les entitats destinatàries de les subvencions, no seria possible iniciar 
l’execució de les actuacions subvencionades sense l’ingrés avançat d’una part de la 
subvenció. 
 
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a 
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a 
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Atès que, segons consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e) de la Refosa 1/2014, 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. 11876/13, 
d’11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013, 
correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per 
delegació del Ple, en el cas de la competència referida en el punt 3.3.b) sobre 
l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 
concurrència competitiva, i per delegació de la Presidència, en el que fa referència a 
l’apartat 3.3.e) relatiu a la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva. 
 
En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
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municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014), el text de les quals s’incorpora a continuació: 
 

“ BASES REGULADORES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES CO NVOCATÒRIES 
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCU RRÈNCIA 
COMPETITIVA A ENTITATS DELS MUNICIPIS DE LA DEMARCA CIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVO LUPAMENT (2014) 
 
A través de les presents bases la Diputació de Barcelona regula quatre línies de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona amb la finalitat que 
contribueixin a desenvolupar diferents tipus d’actuacions en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament. 
 
En primer lloc s’estableixen les bases i convocatòries específiques per a cadascuna d’elles 
en les quals es determinarà l’objecte específic, finalitat, requisits de les entitats beneficiàries 
i actuacions subvencionables, criteris d’atorgament, quantia total màxima i consignació 
pressupostària de cada tipus de subvenció i import individualitzat i, a continuació, les bases 
generals comunes aplicables a totes quatre convocatòries. 
 
Les quatre convocatòries fan referència, respectivament, a: 

 
- Subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000573B) 
 
- Subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de 

la convocatòria: 20142014512000575B) 
 
- Subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000577B) 
 
- Subvenció per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000579B) 
 

A. BASES I CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES  
 

I.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGAM ENT DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR SU PORT A 
ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20142014512000573B 
 
1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
Les assistències tècniques que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius 
i àmbits temàtics i geogràfics: 
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I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són impulsar i reforçar els processos de transformació 
social i de desenvolupament institucional, econòmic i ambiental dels països tercers a través, 
principalment, d'accions d'intercanvi i transferència de coneixement entre els actors 
involucrats i d’assessorament i acompanyament, executades per partenariats públic-privats 
liderats per entitats sense ànim de lucre. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
- Governança democràtica local i enfortiment institucional 
- Desenvolupament econòmic i productiu del territori, amb especial incidència en el sector 

agroalimentari 
- Turisme 
- Energies renovables, eficiència energètica d’edificis i equipaments públics o d’ús 

comunitari 
- Gestió de residus 
- Cicle de l’aigua 

 
III.- Àmbits geogràfics 

 
- Amèrica Llatina 
- Mediterrània Occidental 

 
2.- Finalitat de les subvencions  
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes 
definits en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les 
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona, i en general dels partenariats, en 
la cooperació al desenvolupament i per millorar i reforçar les polítiques públiques locals, la 
cohesió social i la qualitat de vida en els territoris on intervenen. 
 
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions s ubvencionables  
 
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que treballin en consonància amb algun/ns dels objectius i àmbits temàtics de 
la present convocatòria, 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, 
LGS en endavant, i reuneixin les següents condicions: 

 
• Entitats sense ànim de lucre que s’incloguin en el sector de les Organitzacions no 

Governamentals per al Desenvolupament, amb seu social o delegació permanent en els 
municipis de Barcelona. 

 
• Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector 

productiu i/o de coneixement, amb seu social o delegació permanent als municipis de 
Barcelona. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals. 
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2.- Les actuacions subvencionables hauran d’executar-se a través d’un partenariat format 
per actors públic–privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats 
hauran de comptar amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi l’entitat sol·licitant i, 
almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial de la demarcació de Barcelona i 
un govern local o regional de país destinatari de l’acció. 
   
3.- L’agent empresarial haurà de declarar que coneix el document de criteris pel patrocini en 
el sistema català de cooperació al desenvolupament de la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya aprovat el 17 de juliol de 2012 en el 
marc de la Llei 26/2001 de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament1, quedant 
exclosa tota possibilitat de lucrar-se de la seva actuació com a membre del partenariat. 
 
4.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents: 

 
• Enfortiment institucional dels socis públics del país destinatari de l’acció 
• Gestió de serveis públics locals  
• Promoció de mètodes gerencials moderns 
• Elaboració de Plans Estratègics Sectorials o Territorials 
• Establiment de canals de comercialització i impuls dels mercats locals 
• Promoció de l’associacionisme, la creació d’empreses, la cooperació empresarial i la 

col·laboració públic-privada 
• Foment de la transferència tecnològica i de coneixement a empreses 
• Foment de l’emprenedoria verda i/o social i de la Responsabilitat Social Corporativa 
• Investigació i desenvolupament 

 
5.- Característiques específiques d’algunes despeses de l'actuació imputables a la 
Diputació. 
 
Seran imputables a la Diputació, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que 
s’indiquen: 

 
• Estudis, diagnòstics i despeses de personal expert. 
• Formació i intercanvi d’experiències a Barcelona en la matèria de l’actuació. En aquest 

cas haurà d’imputar-se un percentatge superior al 5% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, incloses les despeses dels viatges, estades, dietes, matrícules de cursos, 
transport intern, etc. Aquesta formació anirà adreçada a electes i personal directiu de les 
administracions públiques sòcies del projecte del país destinatari.  

• Recursos humans del sol·licitant i altres entitats sense ànim de lucre que puguin ser 
membres del partenariat així com de l’agent empresarial, que no podran imputar-se en 
un percentatge superior al 30% de l’aportació de la Diputació de Barcelona. 

• Viatges i estades, que no podran sobrepassar el 40% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, inclosos els costos dels viatges i estades a Barcelona per a la formació. 

• Accions de difusió i comunicació. 
 

4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 

                                                      
1http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/07/19/16/15/ff5190a2-9a74-4811-8ce5-1439c5d935ce.pdf i Llei 26/2001, 
de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
Bloc de valoració de continguts, estratègia i innov ació perspectiva de gènere i 
sostenibilitat ambiental (55/100)  

 
• Adequació i coherència del partenariat en funció dels objectius del projecte i grau 

d’implicació dels membres (20/100) 
• Complementarietat de l’actuació amb les polítiques i estratègies públiques locals i/o amb 

projectes globals o estratègics (10/100) 
• Capacitat d’innovació i sostenibilitat econòmica de l’actuació  (15/100) 
• Pertinença i qualitat de l’intercanvi a Barcelona (5/100) 
• Enfocament de gènere i perspectiva ambiental (5/100) 

 
Bloc de valoració dels aspectes tècnics (45/100) 

 
• Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’actuació amb les prioritats de la 

convocatòria (15/100) 
• Adequació i coherència del pressupost amb les activitats detallades i els resultats que es 

volen assolir, així com el sistema de gestió (15/100) 
• Impacte en el territori destinatari de l’actuació així com en municipis de Barcelona, a partir 

d’una proposta d’indicadors objectius i accions de comunicació i difusió del projecte 
(15/100) 

 
5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents bases reguladores serà de quatre-cents cinquanta mil (450.000) €, amb la 
distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació: 

 

---- Dos-cents setanta mil (270.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-
143A0-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la corporació;  

 

---- Cent vuitanta mil (180.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària  G/10400-
143A0-489 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres tres línees de subvenció incloses en aquestes 
bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línea. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
 
Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 
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Trams de 
puntuació 

% respecte a 
l’import sol·licitat 

De 100 a 90 punts 100 
De 89 a 80 punts 95 
De 79 a 70 punts 90 
De 69 a 60 punts 85 
De 59 a 50 punts 80 

 
L’import individualitzat de les subvencions no superarà els 50.000 € i el 70% del cost total 
del projecte. 
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb les propostes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes bases. 
 
7.- Vinculació a les bases generals comunes  
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
 
II.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGA MENT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R A DONAR 
SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20142014512000575B  
 
1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar projectes de cooperació al desenvolupament.  
 
Els projectes que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius i àmbits 
temàtics i geogràfics: 
 
I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són impulsar i reforçar els processos de transformació 
social i de desenvolupament institucional, econòmic i ambiental dels països tercers, a través 
de projectes de cooperació al desenvolupament executats per partenariats públic-privats 
liderats per entitats sense ànim de lucre. 
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II.- Àmbits temàtics  
 

- Estímul del teixit productiu, del comerç just, l’economia social i la capacitat i l’organització 
social 

- Accés als serveis locals bàsics per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania 
- Foment de les energies renovables i l’eficiència energètica 
- Enfortiment institucional dels actors públics locals del país destinatari de l’acció 
- Processos de millora en el cicle integral de la seguretat alimentària 
- Dinamització i promoció del turisme local 

 
III.- Àmbits geogràfics  

 
- Amèrica Llatina 
- Mediterrània Occidental 
 
2.- Finalitat de les subvencions  
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes 
definits en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les 
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona, i en general dels partenariats, en 
la cooperació al desenvolupament i per millorar i reforçar les polítiques públiques locals, la 
cohesió social i la qualitat de vida en els territoris on intervenen. 
 
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions s ubvencionables  
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, 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, i reuneixin alguna de les següents condicions: 

 
• Entitats sense ànim de lucre que s’incloguin en el sector de les Organitzacions no 

Governamentals per al Desenvolupament, amb seu social o delegació permanent en els 
municipis de Barcelona. 

 
• Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector 

productiu i/o de coneixement, amb seu social o delegació permanent en els municipis de 
Barcelona. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals. 
 
2.- Els projectes de cooperació hauran d'executar-se a través d’un partenariat format per 
actors públic–privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats 
hauran de comptar amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi l’entitat sol·licitant i, 
almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial de la demarcació de Barcelona i 
un govern local o regional de país destinatari de l’acció.   
 
3.- L’agent empresarial haurà de declarar que coneix el document de criteris pel patrocini en 
el sistema català de cooperació al desenvolupament de la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya aprovat el 17 de juliol de 2012 en el 
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marc de la Llei 26/2001 de 31 de desembre de cooperació al desenvolupament2, quedant 
exclosa tota possibilitat de lucrar-se de la seva actuació com a membre del partenariat. 
 
4.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents: 

 
• Treball en xarxa dels diferents actors locals per promoure el desenvolupament econòmic 

mutu entre països desenvolupats i en desenvolupament 
• Impuls a mecanismes i accions per millorar i promoure el desenvolupament econòmic i la 

cohesió social en els països destinataris de l’acció 
• Integració i participació de la població destinatària i reforçament de les capacitats 

endògenes de desenvolupament 
• Impuls i millora de la gestió pública 

 
5.- Característiques específiques d’algunes despeses de l'actuació imputables a la 
Diputació. 
 
S’inclouran, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que s’indiquen: 

 
• Formació i intercanvi d’experiències a Barcelona en la matèria de l’actuació. En aquest 

cas haurà d’imputar-se un percentatge superior al 5% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, incloses les despeses dels viatges, estades, dietes, matrícules de cursos, 
transport intern, etc. Aquesta formació anirà adreçada a electes i personal directiu de les 
administracions públiques sòcies del projecte del país destinatari.  

• Recursos humans del sol·licitant, de l’agent empresarial així com d’altres entitats sense 
ànim de lucre que puguin ser membres del partenariat, que no podran imputar-se en un 
percentatge superior al 20% de l’aportació de la Diputació de Barcelona. 

• Viatges i estades, que no podran sobrepassar el 20% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, inclosos el costos dels viatges i estades a Barcelona per a la formació. 

• Accions de difusió i comunicació. 
 

4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present Base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
Bloc de valoració de continguts, estratègia i innov ació perspectiva de gènere i 
sostenibilitat ambiental (55/100)  

 
• Adequació i coherència del partenariat en funció dels objectius del projecte i grau 

d’implicació dels membres (20/100) 
• Complementarietat de l’actuació amb les polítiques i estratègies públiques locals i/o amb 

projectes globals o estratègics (10/100) 
• Capacitat d’innovació i sostenibilitat econòmica de l’actuació  (15/100) 
• Pertinença i qualitat de l’intercanvi a Barcelona (5/100) 
• Enfocament de gènere i perspectiva ambiental (5/100) 

 
                                                      
2
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/07/19/16/15/ff5190a2-9a74-4811-8ce5-1439c5d935ce.pdf i Llei 26/2001, 

de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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Bloc de valoració dels aspectes tècnics (45/100) 
 

• Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’actuació amb les prioritats de la 
convocatòria (15/100) 

• Adequació i coherència del pressupost amb les activitats detallades i els resultats que es 
volen assolir, així com el sistema de gestió (15/100) 

• Impacte en el territori destinatari de l’actuació així com en municipis de Barcelona, a partir 
d’una proposta d’indicadors objectius i accions de comunicació i difusió del projecte 
(15/100) 

 
5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents bases serà de quatre-cents cinquanta mil (450.000) €, amb la distribució 
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació: 

 

---- Dos-cents setanta mil (270.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-
143A0-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la corporació;  

 

---- Cent vuitanta mil (180.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-
489 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres tres línees de subvenció incloses en aquestes 
bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línia. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
 
Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 

 
Trams de 
puntuació 

% respecte a 
l’import sol·licitat 

De 100 a 90 punts 100 
De 89 a 80 punts 95 
De 79 a 70 punts 90 
De 69 a 60 punts 85 
De 59 a 50 punts 80 

 
En qualsevol cas, l’import individualitzat de les subvencions no superarà els 75.000 € i el 
70% del cost total del projecte. 
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb els projectes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes bases. 
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7.- Vinculació a les bases generals comunes  
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
 
III.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L'ATORG AMENT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R A DONAR 
SUPORT A ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20142014512000577B 
 
1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar accions de sensibilització i educació per al desenvolupament. 
 
Les accions que es presentin s'hauran d'emmarcar en els següents objectius i àmbits 
temàtics: 
 
I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar el coneixement de la realitat dels països 
en desenvolupament, facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular 
el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
- Pau i conflictes internacionals 
- Drets Humans a escala internacional 
- Gènere i desenvolupament 
- Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament 
- Relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvi 
- Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament 
- La cooperació al desenvolupament 

 
2.- Finalitat de les subvencions  
 
Aquestes subvencions hauran d'impulsar activitats d'interès públic o social amb impactes 
definits en els municipis de Barcelona que fomentin la conscienciació i participació ciutadana 
en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
3. Requisits de les entitats i de les actuacions su bvencionables  
 
1.-  Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
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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 i reuneixin les següents condicions: 

 
• Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent 

als municipis de Barcelona. Es valorarà positivament aquelles propostes presentades 
en partenariat per vàries entitats i que siguin replicables en varis municipis. 

 
La concurrència d'aquest requisit s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les bases generals. 
 
2.- Característiques específiques de les despeses de l'actuació imputables a la Diputació de 
Barcelona: 
 
Seran imputables a la Diputació despeses de recursos humans de l’entitat o entitats 
sol·licitants, amb un límit màxim del 20% sobre l’import atorgat. 
 
4.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present Base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada: 

 
• Existència d’un partenariat entre entitats (5/100) 
• Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’acció amb les prioritats de la 

convocatòria (25/100) 
• Capacitat d'innovació (10/100) 
• Formulació del pressupost i aportació econòmica dels actors implicats (20/100) 
• Impacte en els municipis de la demarcació de Barcelona a partir d'una proposta 

d'indicadors objectius (20/100) 
• Accions de comunicació i difusió de l’acció (20/100) 

 
5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents bases serà de setanta-cinc mil (75.000) € amb la distribució pressupostària que 
s'estableix a continuació: 

 

---- Cinquanta-dos mil cinc-cents (52.500) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la 
corporació; 

 

---- Vint-i-dos mil cinc-cents (22.500) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10400-143A0-489 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la 
corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes 
bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línia. 
 



37/110 

6.- Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 

 
Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 

 
Trams de 
puntuació 

% respecte a 
l’import sol·licitat 

De 100 a 90 punts 100 
De 89 a 80 punts 95 
De 79 a 70 punts 90 
De 69 a 60 punts 85 
De 59 a 50 punts 80 

 
En qualsevol cas, l'import individualitzat de les subvencions estarà entre els 8.000 € i els 
15.000 € i no podrà superar el 60% del cost total de l’acció.  
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb els projectes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes bases. 
 
7.- Vinculació a les bases generals comunes  
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
 
IV.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L'ATORGA MENT D’UNA 
SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR SUPORT 
A UNA ACCIÓ TERRITORIAL DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCAC IÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT  
 
CODI DE CONVOCATÒRIA: 20142014512000579B 
 
1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió d’una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinada a 
finançar una acció territorial de sensibilització i educació per al desenvolupament dirigida als 
municipis. 
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L’acció que es presenti s'haurà d'emmarcar en el següent objectiu i àmbit temàtic 
 
I.- Objectiu 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és el disseny i elaboració d’una proposta que puguin 
implementar els ajuntaments de la demarcació de Barcelona en els seus respectius territoris 
per promoure els valors de la cooperació al desenvolupament i l’esperit crític i actiu de la 
ciutadania, a partir de l’aproximació a les causes de la situació social i econòmica a través 
d’informació política i econòmica dels països en desenvolupament. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
- La situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament 
- La cooperació al desenvolupament descentralitzada  

 
2.- Finalitat de la subvenció  
 
Aquesta subvenció haurà d'impulsar una acció d'interès públic o social, amb impactes 
definits en els municipis de Barcelona, que fomenti la conscienciació i participació ciutadana 
en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
3. Requisits de les entitats i de les actuacions su bvencionables  
 
1.-  Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, 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 (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 

 
• Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als 

municipis de Barcelona. Es valorarà positivament aquelles propostes presentades en 
partenariat per vàries entitats. 

 
La concurrència d'aquest requisit s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les bases generals. 
 
2.- La proposta que es presenti ha de tenir format de campanya, ha de ser atractiva i 
innovadora per despertar l’interès de la ciutadania, inclourà la utilització de les TIC i  
potenciarà el treball en xarxa i la participació d’entitats i associacions a nivell local dels 
municipis. 
 
La proposta ha de poder executar-se a nivell local i ha de poder adaptar-se als diferents 
tipus de municipis existents a la demarcació de Barcelona. 
 
3.- La proposta ha d’anar dirigida a la ciutadania però ha d’involucrar els diferents 
consistoris, de manera que aquests tinguin un rol de lideratge en l’execució.  
 
4.- Durant el període d’execució previst la proposta s’haurà d’executar i validar en un mínim 
de 3 municipis de diferents característiques. Els municipis objecte de la proposta es 
decidiran conjuntament entre l’entitat i la Diputació de Barcelona. 
 
5.- Al finalitzar la intervenció s’ha de comptar amb un producte suficientment desenvolupat, 
amb els continguts, la metodologia i els materials necessaris, adequat i fàcil d’implementar 
per a la resta d’ajuntaments interessats.  
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6.- La proposta ha d’incloure la planificació integral de l’estratègia de comunicació i difusió, 
així com les principals accions previstes en el període d’execució i els indicadors 
d’avaluació. 
 
7.- La sostenibilitat del projecte, entesa com a la capacitat de rèplica i continuïtat de l’acció 
per part dels municipis, és un punt imprescindible a desenvolupar en la proposta. 
 
8.- És necessari que es detalli una previsió dels recursos humans, tècnics i econòmics que 
els consistoris hauran d’aportar en la implementació de la proposta de manera 
individualitzada. 
 
9.- Característiques específiques de les despeses de l'actuació imputables a la Diputació de 
Barcelona: 

 
• Seran imputables a la Diputació despeses de recursos humans de l’entitat o entitats 

sol·licitants amb un límit màxim del 50% sobre l’import atorgat. 
 

4.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció  
 
La subvenció s'atorgarà a aquella entitat que obtingui la millor valoració un cop aplicats els 
criteris objectius determinats a la present Base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
• Existència d’un partenariat entre entitats (5/100) 
• Coherència dels objectius, activitats i resultats de la proposta amb les prioritats de la 

convocatòria (25/100) 
• Formulació del pressupost (10/100) 
• Capacitat d'innovació, sostenibilitat, comunicació i difusió (20/100) 
• Facilitat en la implementació de la proposta per part dels municipis de manera autònoma 

i individualitzada (20/100) 
• Impacte en els municipis de Barcelona on s’implementi l’acció, a partir d'una proposta 

d'indicadors objectius (20/100) 
 

5.- Quantia total màxima de la subvenció a atorgar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà per aquesta subvenció regulada en les presents 
bases serà de vint-i-cinc mil (25.000) € amb la distribució pressupostària per anualitats que 
s'estableix a continuació: 

 

---- 15.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost 
de despeses de l’exercici 2014 de la corporació;  

 

---- 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-489 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2015 de la corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat. 
 
6.- Import de la subvenció  
 
L'import de la subvenció serà, com a màxim, de (25.000) €. 
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S’escollirà una única acció, que serà aquella que obtingui la màxima puntuació segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti o que la convocatòria quedi deserta, el 
pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de les altres tres línies de subvenció 
incloses en aquestes bases. 
 
7.- Propietat Intel·lectual  
 
Correspon a la Diputació de Barcelona i a l’entitat beneficiària de la subvenció el dret a 
explotar, de qualsevol forma (i, en particular, els drets de reproducció, distribució, 
comunicació pública, i transformació) i modalitat, els treballs resultants de l’activitat 
subvencionada, de manera total i parcial i per temps indefinit. 
 
8.- Vinculació a les bases generals comunes  
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 

 
B. BASES GENERALS COMUNES A LES QUATRE CONVOCATÒRIE S 

 
1.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període 1 de gener de 2014 a 30 de juny de 2015, 
excepte en el cas de les accions de sensibilització i educació pel desenvolupament (codi de 
la convocatòria: 20142014512000577B) en les que el període d’execució s’estableix de l’1 
de gener de 2014 al 30 de novembre del 2014. Aquests períodes podran ser prorrogats si es 
considera oportú i es sol·licita abans de la finalització del mateix, fins a la meitat dels 
mateixos. 
 
2.- Documentació a aportar  

 
A la sol·licitud de subvenció, que seguirà un model normalitzat tal com s’especifica a la Base 
General 3, caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
1) DNI del representant legal.* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts.* 
3) Poders de representació.* 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat sol·licitant.* 
5) Inscripció registral de l’entitat. * 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
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8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció i definició dels 
indicadors objectius del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 

10) Pressupostos previstos per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord 
amb els models normalitzats. 

11) Cartes de compromís de les entitats del partenariat amb les quals es desenvoluparan 
les actuacions subvencionables, si s’escau, que inclouran les obligacions assumides en 
l’execució de l’acció. En el cas de les línies de subvenció d’assistències tècniques i 
projectes de cooperació (codis: 20142014512000573B i 20142014512000575B), la 
carta de compromís de l’agent empresarial inclourà una declaració sobre el 
coneixement del document de criteris pel patrocini en el sistema català de cooperació al 
desenvolupament de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya aprovat el 17 de juliol de 2012 en el marc de la Llei 26/2001 de 
31 de desembre de cooperació al desenvolupament3, quedant exclosa tota possibilitat 
de lucrar-se de la seva actuació com a membre del partenariat. 

12) Memòria d’activitats de sensibilització/cooperació de l’any anterior. 
 

* La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en convocatòries 
anteriors, es podran obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis re specte 
la darrera vegada que es van presentar , tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
Es podran presentar fotocòpies de la documentació enumerada amb anterioritat. Tanmateix, 
les entitat que resultin beneficiàries de les subvencions d’aquesta convocatòria hauran de 
presentar la documentació original, o còpia degudament autenticada, en el termini d’un mes 
des de la notificació de la resolució de concessió. 
 
3.- Termini, forma i  lloc de presentació de les so l·licituds  
 
3.1.- TERMINI: 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent: 
 
Per a les convocatòries 20142014512000573B, 20142014512000575B i 
20142014512000579B: 45 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de les 
presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Per a la convocatòria 20142014512000577B: 30 dies comptats des de l’endemà de la 
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
3.2.- FORMA: 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se, en paper, mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. 
 

                                                      
3
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/07/19/16/15/ff5190a2-9a74-4811-8ce5-1439c5d935ce.pdf i Llei 26/2001, 

de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la Base 
General 2, podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/ri/convocatoriaentitats2014. 
 
Els formularis normalitzats de sol·licitud i la resta de documentació acompanyada es 
presentaran de forma física al Registre General de la Diputació de Barcelona, tal com 
s’especifica en el punt següent, i, a més, tota la documentació s’haurà de presentar en un 
llapis de memòria USB o un CD/DVD.  
 
Les sol·licituds també es poden presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 24 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació,  es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
3.3.- LLOC DE PRESENTACIÓ: 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 2, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rbla. 
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
4.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 
 
5.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases 
reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
6.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pro posta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
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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: 

 
• Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència, 
• Director de Relacions Internacionals, i 
• Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
L’òrgan col·legiat que proposarà la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert 
alguna/es convocatòries o no esgotar el crèdit total previst en cadascuna d’elles. En aquest 
cas, el crèdit sobrant en qualsevol de les quatre convocatòries de subvencions podrà 
transferir-se a les altres tal com queda establert a les bases específiques. 
 
7.-  Termini de resolució, de notificació i règim d e recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades per a 
cadascuna de les convocatòries i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
8.- Acceptació de la subvenció i reformulació  
 
La subvenció s’acceptarà expressament en el termini d’un mes des de la notificació del seu 
atorgament.  
 
Juntament amb l’acceptació, l’entitat beneficiària de la subvenció podrà presentar la 
reformulació del projecte o acció a fi d’adaptar-lo a l’import de la subvenció concedida.  
 
9.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
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responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

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

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

4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren sempre que aquestes no superin el 15% de l’import de la subvenció. 

5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
10.- Despeses subvencionables  
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
• Compres de terrenys o edificis 
• Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
• Material inventariable 

 
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del 
compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si 
s’escau, en la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i 
economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmicament més avantatjosa. 
 
Les despeses indirectes no podran superar el 5 % de l’import de les despeses directes de la 
subvenció atorgada. 
 
11.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 25 % del cost total de l’activitat. 
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12.- Conveni de col·laboració amb els socis del par tenariat  
 
Si l’entitat beneficiària considera necessari transferir als socis que conformen el partenariat 
una part de la subvenció, que no podrà superar el 30 % de l’import atorgat, haurà de signar 
un conveni de col·laboració on constin els elements que s’estableixen a continuació: 

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

mateixes 
• objecte del conveni 
• obligacions de les parts, entre les quals, s’establiran de manera clara, els imports que es 

transfereixen, les activitats a desenvolupar pel/s soci/s del partenariat i la forma en què 
aquest/s justificarà/an la despesa feta amb la transferència. La justificació del/s soci/s del 
partenariat haurà de complir amb els requisits establerts a la Base General 14. 

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

• causes de resolució i extinció del conveni 
• vigència, duració i pròrroga, condicionada a les possibles pròrrogues de la subvenció 
• normativa aplicable, que haurà de limitar-se a la normativa reguladora de les presents 

bases, i jurisdicció competent. 
 

En qualsevol cas, l’entitat beneficiària de la subvenció serà l’única responsable davant la 
Diputació de Barcelona. En conseqüència, la justificació presentada pel/s soci/s del 
partenariat serà verificada i validada per l’entitat beneficiària abans de presentar-la, de 
conformitat amb la Base General 14, davant la Diputació de Barcelona.  
 
13.- Forma de pagament  
 
13.1.- CONVOCATÒRIES  20142014512000573B, 20142014512000575B i 
20142014512000579B: 
 
La subvenció concedida es transferirà a les entitats beneficiàries en tres pagaments. El 
primer, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà una vegada la Diputació de 
Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada i s’haurà de justificar 
abans del 28 de febrer de 2015.  
 
El segon pagament, del 30%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la justificació 
d’almenys el 70 % del primer pagament i s’haurà de justificar abans del 30 de setembre de 
2015. 
 
L’últim pagament, del 10% es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 
comprovada la justificació final, es determinarà el pagament corresponent a l’excés justificat 
per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció atorgada. Si la 
justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o superior als dos primers 
pagaments, l’entitat beneficiària haurà de retornar els imports pagats i no justificats.  
 
13.2.- CONVOCATÒRIA 20142014512000577B: 
 
La subvenció concedida es transferirà a les entitats beneficiàries en dos pagaments. El 
primer, d’un import del 70% de la subvenció, es tramitarà una vegada la Diputació de 
Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. 
 
El segon pagament, del 30%, es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 
comprovada la justificació de les despeses relatives a l’activitat subvencionada, que s’haurà 
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de presentar abans del 31 de gener de 2015, es determinarà el pagament corresponent a 
l’excés, en relació amb el primer pagament, justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al 
total de l’import de la subvenció atorgada. Si la justificació presentada no acredita una 
despesa per valor igual o superior al primer pagament, l’entitat beneficiària haurà de retornar 
els imports pagats i no justificats.  
 
L’avançament dels pagaments establerts en els punts 13.1 i 13.2 es justifica per les 
dificultats de liquiditat de les entitats destinatàries de les convocatòries, en la conjuntura 
econòmica actual, per fer front al pagament de les activitats, projectes o intervencions 
subvencionades. 
 
14.- Termini i forma de justificació  
 
14.1.- TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 
 
a) Convocatòries 20142014512000573B, 20142014512000575B i 20142014512000579B: 
 
S’estableix un termini de justificació parcial, 28 de febrer de 2015, i un termini de justificació 
final, 30 de setembre de 2015. 
 
b)   Convocatòria 20142014512000577B: 
 
S’estableix un termini de justificació parcial, 30 d’octubre de 2014, i un termini de justificació 
final, 31 de gener de 2015. 
 
14.2.- FORMA DE JUSTIFICACIÓ: 
 
Aquestes justificacions es presentaran pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/convocatoriaentitats2014 i revestiran la forma 
de: 
 
I.- Per a les subvencions d’import fins als 20.000 €, Compte justificatiu simplificat, que 
contindrà: 

 
1) 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. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2. del RLGS. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 
atorgada. 

 
2) Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera 

l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a 
diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que 
per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre 
suficient d’entitats que els proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se l’oferta més econòmica, 
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s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació s’acompanyarà a la 
justificació de la subvenció.  

 
3) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
4) Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

II.- Per a les subvencions d’import superior als 20.000 €, Compte justificatiu amb aportació 
de justificants, que contindrà: 

 
1) 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. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2. del RLGS.  
 

La memòria econòmica tindrà el contingut següent: 
 

1. Relació classificada de les despeses de l’activitat, segons el model normalitzat 
aprovat a l’efecte. 

 
2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil. 

 
Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per 
les autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país 
d’expedició del document. 
 
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es 
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en 
el punt 1 anterior. 

 
i. Les factures contindran les dades següents: 

 
� Número de factura. 
� Data d’expedició. 
� Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura. 
� Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser 

l’entitat beneficiària. 
� Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació 

nacional aplicable a qui expedeix la factura. 
� Descripció de les operacions i els seus imports.  
 Pel que fa a la descripció de les operacions, si no fos suficientment clara, 

s’acompanyarà d’una nota explicativa a l’efecte. 
 En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de 

l’EURO, s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el 
tipus de canvi empleat i l’import resultant de la seva aplicació en EURO. A 
aquests efectes, es justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de la 
transferència de cadascun dels pagaments. 

� Tipus impositius aplicats.  
� Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per 

separat. 
� Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
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� Data de pagament de la factura. En el cas de que aquesta sigui pagada en 
metàl·lic, mitjançant xec o transferència, l’entitat beneficiària haurà 
d’acreditar el pagament efectivament realitzat (per exemple, a través de 
còpia dels xecs o de les transferències realitzades, extractes bancaris, 
etc.). Si l’òrgan atorgant de la subvenció no considera suficientment 
provada la justificació del pagament, aquest podrà sol·licitar la 
documentació complementària que consideri oportuna amb l’objectiu de 
que el mateix consti justificat de manera correcta. 

 
No tindran la consideració de documents justificatius les factures “pro forma” o 
provisionals. 

 
ii. Altres documents de valor probatori equivalent hauran de contenir la informació 

següent: 
 

� Número, i en el seu cas, sèrie. 
� Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació 

nacional aplicable a qui expedeix la factura, nom i cognoms, raó o 
denominació social de qui l’expedeix. 

� Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs” (o tipus impositiu equivalent). 
� Import total. 

 
iii. Documentació específica: 

 
� Recursos Humans: 

 
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les 
retribucions al personal al servei de l’entitat beneficiària (incloses les quotes a 
la Seguretat Social o assegurances de personal equivalents en cada país), 
sempre que siguin proporcionals a la dedicació assignada a l’activitat 
subvencionada i estiguin vinculades a aquesta. 
 
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els 
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com 
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.  
 
Serà necessari aportar els documents acreditatius de les cotitzacions a la 
Seguretat Social o entitats equivalents en cada país, així com els acreditatius 
de les altres retencions realitzades. 

 
� Viatges i estades: 

 
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin 
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses 
hauran de ser expressament contemplats en la justificació. 
 
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar 
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com el nom de les persones 
que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les 
persones que han precisat la contractació d’allotjament. 
 
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista i 
l’allotjament en hotels de categoria similar. 
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Les quanties màximes de les dietes per allotjament i manutenció, així com els 
imports màxims de quilometratge subvencionables en el supòsit d’utilitzar 
vehicle propi, s’ajustaran als barems establerts per cada entitat, els quals 
hauran de ser acreditats pel responsable d’aquesta. 
 
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà restrictiu i haurà de constar el 
motiu de la seva utilització. 

 
� Contractacions superiors a l’import corresponent al contracte menor: 

 
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis 
supera l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim 
de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa 
econòmicament, excepte que per les seves especials característiques no 
existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els proveeixin, o que 
la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. En cas de no 
contractar-se l’oferta més econòmica, s’haurà de justificar l’elecció. Tota 
aquesta informació s’acompanyarà a la justificació de la subvenció. 

  
3. Relació d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i 

la procedència, segons model normalitzat aprovat a l’efecte. 
 

4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
III.- Especificitats de les justificacions presentades per entitats beneficiàries que hagin 
transferit una part de la subvenció a un o més socis del partenariat: 
 
En aquests supòsits, l’entitat beneficiària seguirà les indicacions establertes amb anterioritat 
en els punts I i II, en funció de l’import total de la subvenció. 
 
Tanmateix, a més de la documentació establerta en els punts I i II per a la resta de la 
subvenció, respecte de la part transferida a un o més socis del partenariat, haurà de 
presentar el següent: 

 
- Còpia del conveni de col·laboració signat entre l’entitat beneficiària i el/els soci/s del 

partenariat, tot d’acord amb l’establert a la Base General 12; 
- Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s soci/s; 
- Còpia de la justificació presentada a l’entitat beneficiària pel/s soci/s. Els socis hauran 

de justificar la despesa realitzada, amb independència de l’import de la transferència 
rebuda, de conformitat amb les indicacions I i II establertes per als beneficiaris de les 
subvencions amb anterioritat, en funció de si l’import de la subvenció total atorgada és 
superior o inferior als 20.000 €; i 

- Informe de verificació i validació de la justificació del/s soci/s fet per l’entitat 
beneficiària. 

 
15.- Deficiències en la justificació  
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat 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 
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subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
16.- Mesures de garantia  
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
17.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

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

la subvenció. 
b. Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la 
Diputació superin el cost total de l’activitat subvencionada. 

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

 
18.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats, excepte en el cas de tractar-se d’una acció territorial 
de sensibilització i educació pel desenvolupament (Codi: 20142014512000579B). 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
19.- Compatibilitat entre convocatòries  
 
Les entitats podran presentar únicament una proposta a una de les convocatòries següents: 
assistències tècniques (codi: 20142014512000573B); projectes de cooperació (codi: 
20142014512000575B); i accions de sensibilització i educació per al desenvolupament 
(codi: 20142014512000577B), essent motiu d’exclusió si presenten dues o més propostes.  
 
Serà compatible presentar dues propostes únicament en el cas que una d’elles vagi dirigida 
a la convocatòria de subvencions per a donar suport a una acció territorial de sensibilització 
i educació per al desenvolupament (codi: 20142014512000579B).  
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20.- Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
21.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, projecte o intervenció, en tota la documentació impresa i en cartells 
o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
22.- Causes de reintegrament   
 
1.- 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.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats 
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
23.- Obligats al reintegrament    
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
 
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. 
 
24.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
25.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
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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 i demés legislació 
concordant.” 

 
Segon.-  Aprovar les quatre convocatòries de subvencions següents: 
 
2.1. Convocatòria de subvencions per a donar suport a assistències tècniques en 
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
20142014512000573B), per un import total màxim de quatre-cents cinquanta mil 
(450.000) €, que es regirà per les Bases Reguladores Específiques corresponents i les 
Generals comunes, aprovades, totes elles, a l'acord anterior; 
 
2.2. Convocatòria de subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000575B), per un import total 
màxim de quatre-cents cinquanta mil (450.000) €, que es regirà per les Bases 
Reguladores Específiques corresponents i les Generals comunes, aprovades, totes 
elles, a l'acord anterior;  
 
2.3. Convocatòria de subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i 
educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000577B), 
per un import total màxim de setanta-cinc mil (75.000) €, que es regirà per les Bases 
Reguladores Específiques corresponents i les Generals comunes, aprovades, totes 
elles, a l'acord anterior; i 
 
2.4. Convocatòria de subvenció per a donar suport a una acció territorial de 
sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
20142014512000579B), per un import total màxim de vint-i-cinc mil (25.000) €, que es 
regirà per les Bases Reguladores Específiques corresponents i les Generals comunes, 
aprovades, totes elles, a l'acord anterior. 
 
Tercer.- Autoritzar una despesa per un import màxim d’un milió  (1.000.000) €, amb la 
distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient; i declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el 
que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 

• Sis-cents set mil cinc-cents (607.500) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la 
corporació; i 

 
• Tres-cents noranta-dos mil cinc-cents (392.500) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/10400-143-489 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 
de la Corporació. 

 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la minuta de 
conveni marc de col·laboració entre l’Oficina Antif rau de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona per poder identificar i fixar línies e n col·laboració d’interès mutu.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una entitat de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia creada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 
14/2008, de 5 de novembre (DOGC núm. 5256 del 12.11.2008), que té entre les seves 
finalitats prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de 
fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que 
comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les 
funcions pròpies del personal al servei del sector públic. 
 
Les potestats indagatòries de l'OAC abasten també les conductes oposades a la 
probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al 
dret. 
 
L'OAC exerceix també la potestat indicativa, que comprèn l'assessorament i l'emissió 
de propostes i recomanacions a les administracions públiques i organismes que 
constitueixen el seu àmbit de competència subjectiva, per tal que puguin adoptar 
mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i aquelles conductes que 
atemptin contra la integritat i la transparència en l’exercici de les funcions públiques, 
cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit 
del personal al servei del sector públic. 
 
Als expressats efectes, l'OAC projecta l'exercici de les seves funcions sobre el sector 
públic de Catalunya, inclosos els ens locals i, addicionalment, també sobre el sector 
privat, en els termes definits per l'article 2 de la Llei 14/2008. 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs locals 
establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (arts. 66 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assisteix, 
dóna suport i coopera jurídicament, econòmica i tècnica amb els governs locals. 

 
El cabal de coneixement que sobre àmbits molt diversos del sector públic local té la 
Diputació de Barcelona fruit del model del treball en xarxa que desenvolupa juntament 
amb els ajuntaments, d’una banda, així com el de l’OAC, derivat de l’exercici de la 
seva comesa preventiva en àmbits com la integritat, l’accés a la informació, la 
transparència, els codis ètics o el bon govern, de l’altra, constitueix una font valuosa 
per a la capacitació i perfeccionament del respectiu personal que pot ser aprofitada en 
benefici mutu i, en definitiva, en el de la societat a la que serveixen totes dues 
institucions. 
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Ambdues institucions estan interessades en establir amb caràcter permanent vies de 
col·laboració que, respectant l'àmbit propi d'atribucions de cadascuna, afavoreixin 
l'acompliment de les finalitats d'interès general respectivament assignades, tot 
inspirant-se en els principis de lleialtat institucional i informació recíproca. 
 
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.1) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Oficina Antifrau de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona per poder identificar i fixar línies de col·laboració 
de mutu interès que es transcriu literalment: 
 

“ CONVENI MARC DE COL·LABORACIO ENTRE L'OFICINA ANTIF RAU DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER PODER IDE NTIFICAR I FIXAR 
LÍNIES DE COL·LABORACIÓ DE MUTU INTERÈS  
 
Barcelona, ** de ** de 2014 
 

REUNITS 
 
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA , representada pel seu director, l' Il·lm. Sr. Daniel de 
Alfonso Laso, que intervé com a representant legal d'aquesta, de conformitat amb allò que 
preveuen la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'article 5 de 
les seves normes d'actuació i de règim interior aprovades pel Parlament amb data 25 de 
novembre del 2009 (DOGC núm. 5522 del 9.12.2009). 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA , representada pel seu  President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013; assistit per la Secretària General, Sra. Petra 
Mahillo García, en virtut de les facultats reservades per Decret de la Presidència de la 
Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de 
Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se en els termes 
previstos en aquest document, i en virtut d'això fan constar els següents, 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I  
Que l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una entitat de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia creada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 14/2008, de 
5 de novembre (DOGC núm. 5256 del 12.11.2008), que té entre les seves finalitats prevenir 
i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol 
altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús 
en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del 
sector públic. 
 
Les potestats indagatòries de l'OAC abasten també les conductes oposades a la probitat o 
contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret. 
 
L'OAC exerceix també la potestat indicativa, que comprèn l'assessorament i l'emissió de 
propostes i recomanacions a les administracions públiques i organismes que constitueixen 
el seu àmbit de competència subjectiva, per tal que puguin adoptar mesures contra la 
corrupció, les pràctiques fraudulentes i aquelles conductes que atemptin contra la integritat i 
la transparència en l’exercici de les funcions públiques, cooperant amb les autoritats 
competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector 
públic. 
 
Als expressats efectes, l'OAC projecta l'exercici de les seves funcions sobre el sector públic 
de Catalunya, inclosos els ens locals i, addicionalment, també sobre el sector privat, en els 
termes definits per l'article 2 de la Llei 14/2008. 
 
II 
Que la Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és la corporació de caràcter 
representatiu a què la legislació vigent encomana el govern i l’administració de la Província 
de Barcelona com a ens local. 
 
Que la Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs locals 
establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (arts. 31 i 
36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66 i 91), 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assisteix, dóna suport i coopera jurídicament, 
econòmica i tècnica amb els governs locals. 
 
III 
Que el cabal de coneixement que sobre àmbits molt diversos del sector públic local té la 
Diputació fruit del model del treball en xarxa que desenvolupa juntament amb els 
ajuntaments, d’una banda, així com el de l’OAC, derivat de l’exercici de la seva comesa 
preventiva en àmbits com la integritat, l’accés a la informació, la transparència, els codis 
ètics o el bon govern, de l’altra, constitueix una font valuosa per a la capacitació i 
perfeccionament del respectiu personal que pot ser aprofitada en benefici mutu i, en 
definitiva, en el de la societat a la que serveixen totes dues institucions. 
 
IV 
Que ambdues institucions estan interessades en establir amb caràcter permanent vies de 
col·laboració que, respectant l'àmbit propi d'atribucions de cadascuna, afavoreixin 
l'acompliment de les finalitats d'interès general respectivament assignades, tot inspirant-se 
en els principis de lleialtat institucional i informació recíproca. 
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V  
Que la minuta de conveni va ser aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data ...........  
 
En virtut de l' expressada voluntat, ambdues parts acorden la signatura del present conveni 
de col·laboració, que es regirà per les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni. 
 
El present conveni té per objecte establir un acord marc general de col·laboració 
institucional permanent entre les institucions signatàries que possibiliti identificar i fixar línies 
de col·laboració de mutu interès. 
 
A tal efecte, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s'estableixen les línies de col·laboració 
següents: 

 
1. Assessorament de l’OAC en relació amb indicadors de transparència en portals web 

municipal (possible unitat implicada: Oficina d’Assistència en Administració electrònica). 
 
2. Participació de l’OAC en la formulació d’ordenances o reglaments tipus impulsats per la 

Diputació quan aquests tinguin per objecte matèries que directament o indirecta tinguin 
relació amb l’àmbit d’actuació de l’OAC. 

 
3. Consultes no vinculants. Derivació a l’OAC quan la consulta tingui per objecte matèries 

pròpies de l’àmbit competencial de l’OAC en els termes expressats en l’antecedent I 
d’aquest conveni. 

 
4. Participació de l’OAC en el disseny i elaboració d’un Codi tipus o pautes per a 

l’elaboració de codis ètics o de conducta per als governs locals. 
 
5. Tramesa per l’OAC d’informes raonats (recomanacions) per tal que la Diputació tingui 

coneixement de les irregularitats i mancances detectades, i des de la seva 
responsabilitat pugui impulsar la millora dels mecanismes de control intern (possible 
unitat implicada: Oficina de Suport a la Funció Interventora). 

 
6. Realització conjunta d'estudis, activitats formatives, de divulgació o publicacions sobre el 

sector públic o la resta d'entitats subjectes a supervisió, des de la perspectiva de la 
integritat, la transparència i, en definitiva, del dret a una bona administració. 

 
7. Trasllat recíproc de les respectives memòries d'activitat així com d'aquelles publicacions 

pròpies que puguin ser considerades de mutu interès. 
 

Segona. Convenis específics.  
 
Les línies de col·laboració a què fa referència la clàusula anterior poden implementar-se, 
quan s'escaigui, mitjançant convenis específics.  
 
En conseqüència, el desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es 
podran portar a terme a través de convenis específics pactats de forma expressa per les 
parts, en els que es reflectirà de forma detallada la dimensió i abast de la cooperació, així 
com els compromisos, tant econòmics com de qualsevol altre tipus, assumits per les parts. 
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Aquests convenis requeriran l’aprovació de les institucions que subscriuen. 
 
Aquests convenis específics tindran, des del moment de la seva signatura, la consideració 
de part integrant d’aquest Conveni marc, i els serà d’aplicació el règim i les normes 
reguladores contingudes en el mateix.  
 
Correspon a la Comissió de seguiment a què fa referència la clàusula quarta elaborar i 
elevar proposta dels convenis específics a les parts signants del present conveni. 
 
Tercera. Aspectes financers. 
 
La formalització d'aquest conveni no comporta aportació econòmica per cap de les 
institucions signatàries. 
 
Aquelles actuacions que així ho exigeixin, es finançaran d'acord amb projectes d'actuació 
concrets que s'han d'articular mitjançant convenis específics, tal i com s’estableix a la 
clàusula segona del present conveni, amb expressa indicació de l'import i de les aplicacions 
pressupostàries que autoritzen la despesa.  
 
Quarta. Comissió de seguiment. 
 
Es constituirà una comissió de seguiment del contingut del present conveni integrada per 
dues persones en representació l’OAC i dues persones en representació de la Diputació. 
 
Dita Comissió s’ha de reunir, de manera ordinària, almenys una vegada l'any i, de forma 
extraordinària, tantes vegades com calgui, a fi i efecte de vetllar pel compliment del present 
Conveni i resoldre aquelles qüestions d'interpretació i compliment que puguin sorgir, si així 
ho sol·licita qualsevol de les persones que integren la Comissió. 
 
Cinquena. Eficàcia temporal. 
 
Aquest conveni produeix efectes des de la seva signatura i tindrà una durada d'un any 
prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes anuals. 
 
L'acord pot ser denunciat per ambdues parts, i en qualsevol moment, un cop transcorregut 
el primer any de vigència, adreçant, la part que exerceixi dita facultat, escrit a l'altra. 
 
L'extinció produirà efectes un cop transcorreguts sis mesos de l'esmentada denúncia, sens 
perjudici de finalitzar aquelles actuacions ja endegades i que, per raons d'interès públic, 
s'hagin de dur a terme. 
 
Sisena.  Règim jurídic 
 
Amb caràcter general, tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (article 57), les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, com la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (articles 107 a 112) emparen que les administracions locals puguin instrumentar 
les relacions intersubjectives mitjançant l’adopció de convenis de col·laboració. 
 
Al seu torn, l’article 15.2 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, expressa que aquesta «[...] per acomplir les tasques que té encomanades i dins 
l’àmbit que li és propi, pot proporcionar la col·laboració i l’assistència mútues i intercanviar 
informació amb altres òrgans i institucions de caràcter públic, per mitjà de [...] convenis i 
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protocols que fixin els termes de la col·laboració, sempre que així ho permetin les 
respectives normes aplicables a les institucions intervinents», previsió desenvolupada, al 
seu torn, per l’article 34 de les seves Normes d’actuació i de règim interior. 
 
Setena. Publicitat. 
 
El present conveni es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens 
perjudici del compromís d'ambdues parts de donar-ne difusió a les seves respectives seus 
electròniques. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data 
indicats a l'encapçalament.” 

 
Segon.-  Notificar la present resolució a l’Oficina Antifrau de Catalunya, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar un conveni 
de  col·laboració amb l’Ajuntament de Begues, en l’ àmbit de l’assistència tècnica 
i cooperació i els serveis de suport que la Diputac ió ofereix en relació amb la  
“Biblioteca Milà i Fontanals” d’aquest municipi.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67.b del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és 
obligatori per als municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del 
serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i 
cooperació. 
  
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a 
l’aplicació G/13200332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/13200332A0 220, 



59/110 

629, 639 i G/20300332A0 216, 243,626 del corresponent exercici pressupostari de la 
Diputació de Barcelona, el cost estimat de les quals –subministrament de fons 
bibliogràfics fundacionals i de manteniment, despeses de personal i instal·lació 
informàtica- superarà l’import de 100.000 €. 
 
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 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 i publicada al BOPB de 19 
de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.-  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Begues en l’àmbit de 
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en 
relació a la “Biblioteca Milà i Fontanals” d’aquest municipi de la qual l’Ajuntament n’és 
titular, d’acord amb la minuta que a continuació es transcriu: 

 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BEGUES, EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA D’AQUEST MUNICIPI 
 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, 
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat 
d’acord amb la Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 23 
de desembre de 2013, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 
data 16 de desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 2014. 
 
AJUNTAMENT DE BEGUES, representat per l’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Maria 
Mercè Esteve Pi, assistida per la  secretaria  d’aquest Ajuntament Sr. Montserrat Ferrarons 
Pallach.  
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un p aper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
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públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats. 
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
El municipi de Begues  actualment  té una Biblioteca que es denomina “Milà i Fontanals”, 
ubicada al Passeig de l’Església, 4, que properament es traslladarà a la Av. Sitges núm. 14 
de Begues en l’edifici del Centre Cívic i Biblioteca Municipal . L’Ajuntament ha rebut de la 
Generalitat de Catalunya serveis i cooperació per a la gestió bibliotecària des de l’any 1984, 
segons conveni formalitzat entre ambdues administracions. 
 
L’Ajuntament de Begues ha manifestat el seu interès d’incorporar aquesta biblioteca 
municipal a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona. Mitjançant el present conveni 
es formalitza la integració de l’esmentada a biblioteca  a la Xarxa. 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de 4 de desembre de 2013 de 
l’Ajuntament i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ........... 
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació 
G/13200, funció 332, Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/13200 funció 332, conceptes 
220, 629, 639 i G/20300, funció 332, conceptes 216, 243, 626 del corresponent exercici 
pressupostari de la Diputació de Barcelona. 
 
I pel que fa a l’Ajuntament les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades 
amb càrrec a les partides 33 3321 12001, 33 3321 1206, 33 3321 12100, 33 3321 12101, 33 
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3321 13000, 33 3321 13100, 33 3321 16000, 33 3321 16001,33 3321 16002, 33 3321 
21300, 33 3321 22000, 233 3321 2001, 33 3321 22699, 33 3321 22706. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Begues, en relació amb la 
Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La Biblioteca té condició de servei públic municipal. I formarà part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La “Biblioteca Milà i Fontanals”, s’ubicarà  a l’Avinguda Sitges núm. 14 de Begues, amb una 
superfície útil de 1.087 m2 i superfície construïda 1.267,93 m2 , i compleix els requeriments 
mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis bàsics. 
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte el pacte 5.1 del present conveni. 
  
Cinquè: Compromisos  
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar  el personal bibliotecari titulat, i  segons els estàndards per a biblioteca pública 
i el Mapa de la Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació. 
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
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5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents,  d’igual quantia que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull el pacte sisè del present conveni. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació,  segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de la Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà 
en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.5. Aportar un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual quantia que 
aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés de la 
Biblioteca. 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips – aula informàtica i altres espais -, feta 
excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació. 
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
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5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de 
façana,amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.13. Acceptar les normes reguladores de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de Lectura Pública. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de 
30 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la bi blioteca 
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca.  
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació. 
 
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre 
causa admissible en dret. 
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal 
que endegarà l’Ajuntament.” 
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 

Servei de Contractació 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, a provar la reserva social de 
contractació per a l’exercici 2014, amb la finalita t d’afavorir l’ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclu sió social.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera 
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra 
demarcació en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i 
de mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les 
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social. 
 
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat una sèrie de mesures 
orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d’actuació que es deriven 
de l’impacte de la crisi econòmica i la que actualment es vol afavorir és l’ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social mitjançant la 
contractació pública reservada. 
 
Atès el contingut de la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adaptació normativa a la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; que 
supera definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una 
basada en els drets humans, establint que les seves demandes i necessitats han de 
ser cobertes de manera que puguin abastar la igualtat d’oportunitats respecte al 
conjunt de ciutadans, i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la 
seva inclusió social. 
 
Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació reunida en data 11 d’abril de 2013, 
ha aprovat la minuta del conveni de col·laboració a subscriure entre la Fundació “La 
Caixa” i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Programa de 
Conservació dels Espais Naturals Protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, 
el qual es va formalitzar el 9 de maig de 2013, amb una vigència de dos anys des de la 
seva signatura. 
 
Atès que el conveni té per objecte establir les condicions per a la cooperació en el 
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció conservació i 
millora del medi ambient gestionades per la Diputació de Barcelona, i que entre el seus 
objectius específics  determinats al pacte segon apartat c) està  afavorir la integració 
dels col·lectius amb risc d’exclusió social. 
 
Atès que d’acord amb el pacte sisè del conveni esmentat, per al seguiment de 
l’execució i interpretació del conveni es crea, des del moment de la signatura, una 
Comissió de Seguiment, amb les següents funcions: 
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- Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de 
l’execució de les actuacions que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics, 
socials i ambientals. 

- Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació. 
- Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar. 
- Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, 

introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament. 
- Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix més endavant. 
- Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la 

interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin 
oportunes.  

 
Atès que en data 7 de novembre de 2013, la Comissió de Seguiment del referit 
conveni es va reunir per aprovar, entre altres, la proposta dels plans d’actuació per 
desenvolupar l’execució del programa anual del conveni esmentat, relatius a la millora 
dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis, a la conservació i millora dels hàbitats 
d’interès, a la conservació i millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de 
ribera, a la restauració d’àrees degradades, a la millora de la connectivitat i la 
preservació de la biodiversitat i al reforç del teixit econòmic i l’impuls de la formació 
laboral. Del total de plans d’actuació proposats, hi ha els que queden recollits en el 
pacte segon de la part dispositiva d’aquest acte administratiu, que seran 
desenvolupats per empreses del tercer sector (Empreses d’Inserció i Centres 
Especials de Treball) 
 
Vista la normativa que regula la contractació pública reservada i que, bàsicament, és la 
que tot seguit es relaciona: article 19 de la Directiva 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 31 de maç de 2004 sobre coordinació dels procediments 
d’adjudicació dels contractes públics d’ obres, de subministraments i de serveis, la 
Disposició addicional 5a. 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, i l’article 89 de la 
Llei 31/2007, de 30 de octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 
 
Atès que dins la normativa relacionada es desprèn que per promoure i aprovar la 
contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 
• La finalitat de la reserva. 
• L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació de 

les regles de càlcul i, el seu desglossament per Àrees, si s’escau. 
• Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva. 
• Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de 

treball o empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la normativa 
corresponent. 

• Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

• Les característiques específiques que se’n derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil dels seus destinataris. 
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Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la 
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels 
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb 
menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels 
principis de no discriminació, d’objectivitat i de publicitat. 
 
Per tal de garantir i donar compliment al principi de lliure concurrència en les 
contractacions es proposar fixar la quantia econòmica de la reserva social en un 
percentatge del 20%  a aplicar sobre l’import de despesa executada per la Corporació, 
per a les  prestacions objecte de reserva en l’exercici anterior, sens perjudici de les 
particularitats derivades del conveni citat. 
 
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional 5a. 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, no és de fet un procediment d’adjudicació diferent de 
l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de criteris o del procediment negociat sense 
publicitat, sinó que és aplicable a qualsevol contracte i forma d’adjudicació, ja que es 
tracta d’una especificitat del sistema d’admissió a la licitació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona el dia 1 de 
febrer de 2010. 
 
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 3.4.g) i 13.2 paràgraf primer de la Refosa 
1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre  de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 2014 amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
La contractació pública reservada es concreta en els termes següents: 
 
a.-  Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 

recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), la recollida 
de residus sanitaris, les arts gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la 
bugaderia industrial, els serveis d’informació i control d’accessos, suport a 
esdeveniments i jornades, restauració i càtering. 

 
b.- Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor, per 

procediment negociat per raó de la quantia econòmica, o per procediment obert, 
d’acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic. 
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c.- Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat. 

 

d.-  Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 
treball, en els termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les 
seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts o 
regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte. 

 

e.-  Es fixa el percentatge màxim d’un 20 % de reserva social a aplicar sobre l’import 
de despesa executada per la Corporació, per a les prestacions objecte de reserva 
en l’exercici anterior, mitjançant contractes menors, procediments negociats sense 
publicitat per raó de la quantia, o bé per procediments oberts. La quantitat màxima 
es fixa en un import de 970.000 €. 

 

Segon.- Aprovar la reserva social de contractació derivada dels compromisos adquirits 
per la Diputació de Barcelona en el conveni de col·laboració amb la Fundació “La 
Caixa”, en matèria d’espais naturals protegits, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació de 
persones amb especial risc d’exclusió social, i que es concreta en els següents plans 
d’actuació que corresponen cadascun d’ells a un contracte de serveis, excepte els que 
tot seguit s’assenyalen com a contractes d’obres, sent el seu import màxim de 
800.000€: 
 
Pla d'actuacions per a la restauració d'àrees degradades Parc del Montnegre-Corredor - 
Obres 
Pla d'actuacions per al manteniment d'hàbitats d'interès del Parc del Montnegre-Corredor 
Pla d'actuació per a la millora d'hàbitats forestals i per a la prevenció d'incendis al Parc Natural 
del Montseny 
Pla d'actuacions per a la millora dels hàbitats d'interès al Parc Natural del Montseny 
Pla d'actuacions per a la restauració d'àrees degradades al Parc Natural del Montseny - Obres 
Pla d'actuacions per a la implantació d'energies renovables al Parc de Montesquiu 
Pla d'actuació per a la millora de la connectivitat i la preservació de la biodiversitat del Parc del 
Garraf 
Pla d'actuació per a la millora d'hàbitats forestals i prevenció d'incendis al Parc del Garraf 
Pla d'actuacions de millora d'habitats forestals i manteniment d'hàbitats oberts al Parc Natural 
de Sant Llorenç. 
Pla d'actuacions de restauració d'àrees degradades al Parc Natural de Sant Llorenç 
Pla d'actuacions de restauració i millora dels espais de l'entorn del Montcau; al Parc Natural 
de Sant Llorenç - Obres 
Pla d'actuacions per a la millora d'hàbitats forestals al Parc de la Serralada de Marina 
Pla d'actuacions per  a la millora dels hàbitats forestals i per a la prevenció d'incendis a l'Espai 
Natural de Guilleries-Savassona. 
Pla d'actuacions per a la conservació i millora dels hàbitats d'interès a l'Espai Natural de 
Guilleries-Savassona. 
Pla d’actuacions per al manteniment d’hàbitats oberts al Parc de la Serralada de Marina.  

 

a.-  Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
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garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat, si procedeix. 

 
b.-  Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 

treball, i les empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la 
normativa corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb 
les seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació 
directa amb l’objecte del contracte. 

 
Tercer.-  Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona i d’acord 
amb la refosa vigent en cada moment. 
 
Quart.-  Publicar els següents acords en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona a la categoria de contractació pública. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar l’acord 
marc de col·laboració entre el Departament de Justí cia de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell d els Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya per al funcionament d’uns p unts d’orientació jurídica 
municipals.-  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 normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta i, en particular, l’article 17 del Decret 
252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de 
regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i 
de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, 
estableix que els col·legis d’advocats disposaran de serveis d’assessorament i 
orientació jurídica als ciutadans, els quals donaran també l’assessorament i orientació 
previs al procés a qui pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos 
quan tingui per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la 
pretensió, previst a l’article 6.a de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta. 
 
Al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment considerable del nombre 
de demandes de l’esmentat servei, així com la necessitat d’apropar-lo als ciutadans 
mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica a diversos municipis.  
 
És voluntat de la Diputació de Barcelona cooperar amb el Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya a l’hora de crear i posar en marxa diversos punts d’orientació jurídica als 
municipis, atesa la repercussió que actualment suposa l’increment de les sol·licituds 
d’orientació davant dels Ajuntaments.    
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Les tres institucions valoren positivament la col·laboració duta a terme en els darrers 
anys entre el Departament de Justícia, la Diputació de Barcelona i els Col·legis 
d’Advocats de la província de Barcelona i, en conseqüència, volen mantenir aquesta 
col·laboració durant els propers anys. 
 
Amb la finalitat de millorar la coordinació i homogeneïtzar la col·laboració institucional 
en la prestació del servei, s’incorpora mitjançant el present Acord marc la presència 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
 
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 finalitats 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.1) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre 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’acord marc de col·laboració entre el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya per al funcionament d’uns punts d’orientació jurídica 
municipals, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ Acord marc de col·laboració entre el Departament de  Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell d els Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya per al funcionament d’uns punts d’orie ntació jurídica municipals   
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, representat per l’Hble. Sr. Germà Gordó i 
Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 166/2012, de 27 
de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC núm. 6281, Annex de 
27.12.2012). 
 
La Diputació de Barcelona, representada per l’Excm. 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.: 12577/13, de 16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de 
gener de 2014. 
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El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, representat per l’Excm. Sr. Miquel 
Sàmper i Rodríguez, president del Consell. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. Que la normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta i, en particular, l’article 17 del Decret 
252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de 
regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la 
subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, estableix que els 
col·legis d’advocats disposaran de serveis d’assessorament i orientació jurídica als 
ciutadans, els quals donaran també l’assessorament i orientació previs al procés a qui 
pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos quan tingui per objecte evitar 
el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió, previst a l’article 6.a de la Llei 
1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta. 
 
II. Que al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment considerable del 
nombre de demandes de l’esmentat servei, així com la necessitat d’apropar-lo als ciutadans 
mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica a diversos municipis.  
 
III. Que és voluntat de la Diputació de Barcelona cooperar amb el Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya a l’hora de crear i posar en marxa diversos punts d’orientació jurídica als 
municipis, atesa la repercussió que actualment suposa l’increment de les sol·licituds 
d’orientació davant dels Ajuntaments.    
 
IV. Que les institucions sotasignants valoren positivament la col·laboració duta a terme en 
els darrers anys entre el Departament de Justícia, la Diputació de Barcelona i els col·legis 
d’advocats de la província de Barcelona i que, en conseqüència, volen mantenir aquesta 
col·laboració durant els propers anys. 
 
V. Que, amb la finalitat de millorar la coordinació i homogeneïtzar la col·laboració 
institucional en la prestació del servei, s’incorpora mitjançant el present Acord marc la 
presència del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
 
VI. 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 finalitats d’interès comú. 
 
VII. Que la minuta del present Acord marc ha estat aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data .................  
 
Per tot això, les tres parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Conveni, que es regirà pels següents pactes: 
 

PACTES 
 
Primer.  L’objecte d’aquest Acord marc és l’establiment de les directrius que han de regir la 
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la creació 
de punts d’orientació jurídica prestats pels col·legis d’advocats a diferents municipis de la 
província de Barcelona, adreçats fonamentalment a persones usuàries dels serveis socials 
d’aquests municipis i àrees d’influència que ho sol·licitin, i en tot cas sempre seran persones 
derivades des de dispositius o serveis municipals, amb l’objectiu de proporcionar-los un 
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primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-
se de l’actual situació de crisi, així com d’informar-los de la possibilitat de recórrer als 
serveis de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el 
conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.  
 
Segon. Els temes concrets als quals es donarà resposta prioritàriament des d’aquests 
serveis són els que tenen a veure amb els drets i deures derivats del compliment de les 
obligacions contractuals, subministraments a l’habitatge, relacions arrendatícies i les 
derivades de la compra o l’atorgament d’hipoteques d’habitatges, així com del dret de 
família. La resta de qüestions jurídiques també seran ateses, sobretot en aquells casos en 
què els municipis acollidors i beneficiaris no disposin d’un servei concret per a casos 
relacionats amb l’habitatge o l’atenció a la dona.  
 
Se n’exceptuen les matèries vinculades al dret del treball, seguretat social i estrangeria, atès 
que aquests camps tenen més delimitats els seus circuits.  
 
Especialment, els/les lletrats/ades dels punts d’orientació Jurídica, atenent la problemàtica 
que se’ls plantegi, informaran i, si escau, faran la corresponent derivació al Servei 
d’Intermediació per a Deutes de l’Habitatge (SIDH), al Servei d’Orientació sobre Mediació 
(SOM) i a altres serveis que correspongui. 
 
Així mateix, el servei proporcionarà informació respecte a la documentació necessària per 
sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb les prescripcions de la Llei 
1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, i del Decret 252/1996, de 5 de juliol, però en quedarà 
exclosa la tramitació de l’esmentada sol·licitud. 
 
Tercer.  El servei serà dut a terme per lletrats/ades designats/ades pels col·legis d’advocats 
competents territorialment. 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona, en desenvolupament del present Acord marc, 
subscriure els corresponents convenis específics de col·laboració amb els respectius 
col·legis d’advocats de la demarcació territorial de la Diputació, per a la prestació dels punts 
d’orientació jurídica. 
 
Aquests convenis específics de col·laboració hauran de preveure, entre altres qüestions, el 
següent: 

 
- El nombre d’hores de servei que haurà de prestar cada col·legi d’advocats. 
- L’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona, que serà 

determinada pel nombre d’hores efectivament prestades. 
- La documentació justificativa de l’activitat realitzada i dels resultats obtinguts, que 

inclourà, com a mínim, la certificació d’hores realitzades i la memòria d’activitat, i que 
s’haurà de presentar dintre del primer trimestre de l’any següent per al qual ha estat 
concedida l’aportació econòmica. Aquesta documentació també s’haurà de trametre al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya. 

- El període de vigència d’aquests convenis i la seva possibilitat de pròrroga. 
 

La Diputació de Barcelona donarà trasllat d’aquests convenis específics de col·laboració al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, per al seu coneixement i seguiment. 
 
Pel que fa al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la formalització 
d’aquest Acord marc no comportarà cap tipus de despesa econòmica. 
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Quart. Els municipis que acolliran els Punts d’Orientació Jurídica 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 els Col·legis d’Advocats conjuntament i 
hauran de ser notificats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
 
La formalització dels convenis amb els municipis acollidors del servei que presten els 
col·legis d’advocats correspondrà a la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de fer la difusió del servei entre 
els municipis de la província de Barcelona. 
 
Cinquè.  El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya vetllarà perquè els 
professionals que prestin el servei compleixin els requisits de formació establerts a la 
normativa d’assistència jurídica gratuïta i puguin atendre i actuar en la llengua que, entre les 
dues oficials a Catalunya, esculli el ciutadà que accedeixi al Punt d’Orientació Jurídica. 
 
El servei haurà de ser prestat per advocats col·legiats dels col·legis d’advocats competents 
per a la prestació del servei que hagin acreditat experiència en l’àmbit de l’assistència 
jurídica gratuïta. 
 
Sisè.  La Diputació de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i 
el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya hauran de fer constar la 
col·laboració de les tres institucions en tota la documentació impresa i en els cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals que es generin en les actuacions objecte del present Acord 
marc. 
 
Setè. Amb la finalitat de concretar, desenvolupar i coordinar les accions específiques que es 
duguin a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en el present Acord 
marc, així com les que contribueixin a una millora de la informació i tramitació, es constituirà 
una comissió mixta, de coordinació, formada per tres persones (una designada per la 
Diputació de Barcelona, una altra designada pel Departament de Justícia de la Generalitat i 
l’altra designada pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya), que estudiarà 
i formularà les propostes d’actuació que s’estimin convenients, adequadament 
quantificades, si escau, pel que fa als seus aspectes econòmics. 
 
Vuitè.  Els convenis i/o contractes que eventualment subscriguin 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.  
 
Novè.  Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest Acord marc requerirà el 
consentiment escrit de les tres parts. 
 
Desè. El present Acord Marc serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre 
de 2015, i es prorrogarà de forma tàcita per períodes anuals si en el termini de dos mesos 
anteriors a la seva finalització cap de les parts no ha manifestat expressament la seva 
renúncia.  
 
Onzè.  L’incompliment total o parcial, per qualsevol de les parts signants, dels pactes 
subscrits en aquest Acord marc, podrà donar lloc a la resolució d’aquest.  
 
Dotzè.  Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, 
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present Acord marc 
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s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Acord 
marc. A manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la 
competent per conèixer d’aquestes qüestions.  
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document per triplicat i a un sol 
efecte.” 

 
Segon.- Notificar els presents acords al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
R3 Recymed, SL en resolució de l’expedient núm. 201 3/6616.- 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 4 de setembre de 2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació 
de Barcelona, un escrit de l’empresa R3 recymed, S.L. de data 2 de setembre de 2013 
en el qual es sol·licita autorització per a la instal·lació  de senyalització viària per accés 
a botiga (Mercadona) a la carretera BV-5103, entre les punts quilomètrics 0+000 i 
3+560, als termes municipals de Cardedeu i Llinars del Vallès (expedient núm. 
2013/6616). 
 
En data 20 de novembre de 2013 els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  

 
“Vista la sol·licitud formulada per R3 recymed, S.L. en data 2 de setembre de 2013 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents i 168 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement la instal·lació de la senyalització sol·licitada als 
punts quilomètrics  0+668, 1+268 i 3+560 de la carretera BV-5103, marge  
esquerre, al terme municipal de Cardedeu,  que s’haurà de dur a terme complint les 
condicions que s’expressen a continuació: 
 
- Aquesta senyalització s’ instal·larà de forma independent de la propia de la carretera i 

sense perjudicar la visibilitat de la mateixa. 
 
- Preferentment aquesta instal·lció anirà fora de la zona de domini públic de la 

carretera. En qualsevol cas, sobre aquesta haurà d’ anar protegida o sobre vorers 
existents per tal d’ evitar perill als vehicles que accidentalment surtin de la via.  

 
- Abans de la seva instal·lació es replantejarà la seva ubicació juntament amb l’ oficial 

especial de permisos de la zona. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
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pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(...) S’informa desfavorablement la instal·lació d’una lama publicitària en la 
senyalització orientativa i d’una banderola tipus urbà amb lama publicitària als punts 
quilomètrics 0+000, tram urbà, i 3+010, tram no urb à, de la carretera BV-5103, 
marge dret, als termes municpals de Cardedeu i Llin ears del Vallès, pels motius 
que s'expressen a continuació: 
 
El rètol al punt quilomètric 0+000 es vol instal·lar conjuntament amb la senyalització 
orientativa de la rotonda existent en aquest punt de la carretera, i que aquesta 
públicitat pot ocasionar distraccions als usuaris de la via en un punt on es produexin 
encreuaments de trajectories pels moviments de entrada i sortida de la rotonda i per 
tant les distraccions podem ocasionar situacions de perill. 
 
El rètol del punt quilomètric 3+010 es troba en sòl no urbà.” 
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L’article 168 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, disposa que “correspon als ajuntaments, amb l’informe previ 
favorable i vinculant, sobre els aspectes relatius a les disposicions de la Llei de 
carreteres i d’aquest Reglament pel que fa a l’àmbit de carreteres, dels Servei 
Territorial, d’atorgar les autoritzacions per a realitzar a la zona de domini públic exterior 
a la calçada les obres i actuacions esmentades a l’article 76 del present Reglament”.  
 
L’article 42.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
del Llei de Carreteres,  estableix que “amb caràcter general, es prohibeix instal·lar 
publicitat en una franja de cent metres mesurada des de l’aresta exterior de la calçada 
que sigui visible des de la zona de domini públic de la carretera (...).” 
 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre 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 R3 
recymed, S.L. en relació amb l’expedient número 2013/6616. 
 
Segon.- Denegar la instal·lació al marge dret de la carretera BV-5103 de la 
senyalització següent: lama publicitària conjuntament amb la senyalització orientativa 
existent al PK 0+000 i banderola tipus urbà amb una lama publicitària al PK 3+010, als 
termes municipals de Llinars del Vallès i Cardedeu. 
 
Tercer.- Informar favorablement la instal·lació al marge esquerre de la carretera BV-
5103 de la senyalització següent: senyalització tipus S-770 al PK 0+668, banderola 
tipus S-770 al PK 1+268 i banderola tipus urbà amb una lama al PK 3+560, tots ells al 
terme municipal de Cardedeu. 
 
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 l’empresa R3 recymed, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolu ció de l’expedient núm. 
2013/8928.- 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 8/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de Barcelona, 
un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 4 de novembre de 2013, 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres, al terme municipal de 
Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2013/8928):  
 
a la carretera BP-5107:  
 Condicionament de 2 passos de vianants al PK 45+800 i 45+953.   
 Condicionament de voreres, del PK 46+139 al PK 46+229, marge esquerre. 
 
a la carretera BP-5109:  
 Condicionament de vorera del PK 0+000 al 0+040, marge esquerre.  
 
En data 04/12/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 4 
de novembre 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 sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
Obres reparació de voreres i adaptació de passos de vianants 

 

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

 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

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

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

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

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
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- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

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

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
- 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, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida. 
 
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 

un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de vianants 
amb una antelació suficient. 

 
- Es complirà 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 

 
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. 

 



79/110 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- 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 Sant Antoni de Vilamajor en relació amb l’expedient número 
2013/8928. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, autorització per a la realització d’obres, al terme municipal de Sant Antoni 
de Vilamajor (expedient núm. 2013/8928) de: 
a la carretera BP-5107:  
 Condicionament de 2 passos de vianants al PK 45+800 i 45+953.   
 Condicionament de voreres, del PK 46+139 al PK 46+229, marge esquerre. 
 
a la carretera BP-5109:  
 Condicionament de vorera del PK 0+000 al 0+040, marge esquerre.  
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça Montseny, 
5, amb indicació dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Restaurant Seven Days, SL, en resolució de l’expedi ent núm. 2013/8951.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 08/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Restaurant Seven Days, S.L. de data 7 de novembre de 2013 
en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de condicionament 
d'accés existent, a la carretera C-243c del PK 12+970 al PK 12+980, marge dret, tram 
urbà, al terme municipal de Terrassa (expedient núm. 2013/8951). 
 
En data 10/12/2013 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 Restaurant Seven Days, S.L. en data 7 de novembre 
de 2013 i d’acord amb el que disposa l’article 128 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·li citada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- L’accés autoritzat, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la 

Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri 
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

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

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i de 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. 
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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. 

- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 
carretera superior a la distància mínima de parada. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) on no es disminueixi la 

visibilitat de l’accés. Es prohibeixen els girs a l’esquerre des de l’accés i des 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 
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 
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situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 
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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 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 
Restaurant Seven Days, S.L. en relació amb l’expedient número 2013/8951. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Restaurant Seven Days, S.L., 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-243c del PK 
12+970 al PK 12+980, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Terrassa 
(expedient núm. 2013/8951), 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 al Restaurant Seven Days, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. J. A. A, en resolució de l’expedient núm. 2013/ 8849.- 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 11/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. A. A. de data 11 de novembre de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres per rehabilitar nau industrial per a 
mesquita, a la carretera BV-1201 al PK XX, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal XXXX (expedient núm. 2013/8849). 
 
En data 03/12/2013 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. J. A. A. en data 11 de novembre de 2013 i d’acord 
amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- La vorera i l’accés s’ajustaran al croquis adjunt a la documentació presentada.  
 
- L’aforament de la instal·lació s’estima en 40 vehicles al dia tal i com s’especifica a la 

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

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- El propietari de la finca 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. 

 
-  Es millorarà el més possible la visibilitat des de l’accés a l’esquerre: inclinant el talús 

el més possible i retallant vegetació. No es permetran els moviments des de l’accés a 
l’esquerre, a la carretera. 

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

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’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 col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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- 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. 

 
- Quan a la vorera a construir, aquesta en cap cas podrà disminuir l’amplada actual de 

la calçada. Es tindrà que tallar amb disc el paviment afectat de la calçada i es 
garantirà en tot moment el desguàs de la calçada tenint que disposar dels elements 
necessaris per evitar cap tipus d’entollament d’aigua. 

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. J. A. A. en relació amb l’expedient número 2013/8849. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. A. A.l, autorització d’obres per 
rehabilitar nau industrial per a mesquita, a la carretera BV-1201 al PK XX, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal XXXX (expedient núm. 2013/8849), 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 al Sr. J. A. A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX , amb indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. J. M. R, en resolució de l’expedient núm. 2013/ 9033.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 15/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. M. R. de la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de reparació de vorera, a la carretera BV-2156 
al PK XX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de XXXX (expedient núm. 
2013/9033). 
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En data 03/12/2013 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. J. M. R. en data 15 de novembre de 2013 i 
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- Es senyalitzaran les obres segons Norma 8.3-IC. 
 
- Es garantirà un itinerari segur pels vianants. 
 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- 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. 

 
- 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. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel           
Sr. J. M. R. en relació amb l’expedient número 2013/9033. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. M. R., autorització d’obres de 
reparació de vorera, a la carretera BV-2156 al PK XX, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de XXXX (expedient núm. 2013/9033), 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 al Sr. J. M. R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 
2013/9219.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 18/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Sant Pere de Torelló de data 12 de novembre 
de 2013 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de manteniment 
d'accés existent, a la carretera BV-5224 del PK 10+870 al PK 10+886, marge 
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esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm. 
2013/9219). 
 
En data 19/12/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló en data 12 de 
novembre 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:   
 
- Abans de la corba i en sentit decreixent de quilometratge, s’instal·larà un senyal       

P-1a, i es reduirà la velocitat a màxim 40Km/h amb un senyal R-301. Les ubicacions 
exactes seran les indicades in situ pels tècnics de Conservació d’aquesta Gerència.  

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló en relació amb l’expedient número 2013/9219. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 
autorització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-5224 del      
PK 10+870 al PK 10+886, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Pere de Torelló (expedient núm. 2013/9219), que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe 
tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Torelló (08572), carrer Verdaguer, 
18, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
Generalitat de Catalunya- Departament de Territori i Sostenibilitat, en resolució 
de l’expedient núm. 2013/9711.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 25/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Generalitat de Catalunya -Departament de Territori i 
Sostenibilitat de data 19 de novembre de 2013 en el qual es sol·licita autorització  per 
a la realització d’obres d’instal·lació de marquesina de  parada de bus, a la carretera 
C-16z al PK 86+650, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gironella 
(expedient núm. 2013/9711). 
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En data 16/12/2013 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 Generalitat de Catalunya -Departament de Territori i 
Sostenibilitat en data 19 de novembre 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 reali tzar complint les condicions que 
s'expressen a continuació:   
 
- La parada haurà de disposar de la visibilitat mínima corresponent a la distància 

d’aturada. 
 
- Els autobusos, amb caràcter general, no s’aturaran a la calçada de la carretera. 
 
- Els usuaris del transport hauran de poder accedir a la parada d’autobús amb les 

degudes condicions de seguretat. A tal efecte s’hauran d’habilitar els corresponents 
itineraris accessibles i segurs. 

 
- L’espai entre la calçada i la marquesina on realitzi l’autobús la parada haurà de ser 

pavimentat per tal d’evitar arrossegaments cap a la calçada de la carretera. Aquest 
paviment tindrà forma trapezoïdal per tal de facilitar l’entrada i sortida dels autobusos. 

 
- No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial arribin a la calçada de la 

carretera. 
 
- Es complirà amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques. 
 
- Les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es 

reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent d’acord amb 
les instruccions tècniques que es donin des de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures. 

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per la 
Generalitat de Catalunya -Departament de Territori i Sostenibilitat en relació amb 
l’expedient número 2013/9711. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Generalitat de Catalunya -
Departament de Territori i Sostenibilitat, autorització d’obres d’instal·lació de 
marquesina de  parada de bus, a la carretera C-16z al PK 86+650, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Gironella (expedient núm. 2013/9711), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a la Generalitat de Catalunya -Departament de 
Territori i Sostenibilitat, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08007), 
carrer Aragó, 244-248, amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació d e garantia d’obres, a favor de 
l’empresa Construccions Icart, SA en resolució de l ’expedient núm. 2012/2598.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 14 de juny de 2012, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a Construccions Icart, S.A. les obres d’Urbanització, a la 
carretera BV-4512, al terme municipal d’Artés (expedient número 2012/2598). 
 
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 3.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, 
Construccions Icart, S.A.  serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al 
trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i 
vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de 
d’Urbanització”. 
 
En data 24/07/2012, l’empresa Construccions Icart, S.A., constituí la garantia a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 3.000 € (assentament núm. 
1000128156). 
 
En data 16 de gener de 2013 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos. 
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Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 8/01/2014 han emès informe del següent 
tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per Construccions Icart, S.A. en data 21 de març de 
2012, s’informa FAVORABLEMENT sobre la devolució de la garantia al titular de 
l'autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs 
executats.” 
 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 
Construccions Icart, S.A. en relació amb l’expedient número 2012/2598. 
 
Segon.-  Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per Construccions Icart, S.A., per import de 3.000 €, per respondre de la 
correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número 2012/2598, així 
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de 
les esmentades obres (data d’expedició 24/01/2012; assentament número 
1000128156). 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a Construccions Icart, S.A., amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (b ases) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les bases específiques i con vocatòria de les subvencions 
en règim de concurrència competitiva als centres d’ educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concer tats, que utilitzin els 
equipaments pedagògics existents als parcs naturals , exercici 2014, per un 
import de trenta mil (30.000) €.-  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: 
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Atès que la Diputació de Barcelona té adjudicats a diferents concessionaris, 
l’explotació dels equipaments pedagògics de les finques de la seva propietat, “La 
Traüna”, Vallcàrquera” “Can Grau” i “Les Codines”. 
 
Atès que la Corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del 
Corredor” un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques. 
 
Atès que la Corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per 
tal d’incloure com equipament del Parc l’equipament de Cal Ganxo. 
 
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats 
medioambientals en règim d’internat per als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats,  de la província de Barcelona, 
de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els plecs de condicions que 
regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió administrativa. 
 
Atès que obren fixats en les respectives adjudicacions els preus que, per dia i assistent 
a l’equipament, ha de percebre directament de l’escola l’adjudicatari de la concessió. 
 
Atès que l’objectiu que ha perseguit aquesta Corporació amb la creació dels 
equipaments pedagògics ubicats en els parcs naturals que gestiona i que són 
explotats, com s’ha dit anteriorment, en règim de gestió indirecta, és que el major 
nombre d’escolars d’aquesta província assisteixin als cursets que s’imparteixen i 
puguin adquirir coneixement i contacte amb la natura.  
 
Atès que per part de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals s’han redactat unes 
Bases per a l’atorgament de subvencions als centres d'educació infantil i 
d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats,  que utilitzin els equipaments 
pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a 
l’exercici 2014. 
 
Atès que a les esmentades Bases hi figuren les condicions que exigeixen per optar a 
les subvencions, procediment de sol·licitud, justificació i cobrament per a les referides 
escoles, amb la declaració formal que els imports subvencionats han de destinar-se 
per facilitar l’accés de les escoles i centres, a les escoles de natura existents en els 
parcs naturals.  
 
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals , ha considerat oportú proposar la 
convocatòria , per a la concessió d’ajuts econòmics adreçats  als centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari  que utilitzin els equipaments pedagògics 
existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per a l’any 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. 
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Atès que d’acord amb l’article 12.1. de l’Ordenança, conjuntament o prèviament a la 
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents 
bases específiques. 
 
Atès que la convocatòria s’ajusta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS) i presenta el contingut que preveu l’article 23.2 de la pròpia Llei. 
 
Atès que el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva, és la forma ordinària de concessió de subvencions, conforme determina 
l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la 
Província, del contingut de les bases específiques i de les convocatòries en el qual es 
determina el termini de presentació de les sol·licituds. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i que fa referència l‘article 5 de 
l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que les bases específiques s’han elaborat en el marc de l’Ordenança General 
reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats 
que en depenen, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei 
General de Subvencions. 
 
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 1/2014, 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. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 23 de desembre 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 Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En conseqüència, el gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa  al Vicepresident 3r. 
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern 
la proposta d’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari 
i secundari, públics i concertats,  que utilitzin els equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona , durant l’any 2014, de 
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conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS) i d’acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Comú, i el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R ALS CENTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUN DARI, PÚBLICS I 
CONCERTATS, QUE UTILITZIN ELS EQUIPAMENTS PEDAGÒGIC S EXISTENTS ALS 
PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELO NA.  ANY 2014. 
 
Convocatòria 201420135120005333 
 
1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals  a les escoles, tant públiques com concertades,  ubicades dins de l'àmbit 
de la província que realitzin programes d'educació ambiental en els equipaments 
pedagògics propietat d'aquesta Diputació que es relacionen a continuació: 

 
1) Parc Natural del Montseny: 

 
- Escola de natura la Traüna 
- Escola de natura de Vallcàrquera 

 
2) Parc del Garraf: 

 
- Escola de natura de Can Grau 
- Escola de natura de cal Ganxo, que disfruta d’un conveni de col·laboració amb la 

Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats pedagògiques.  
 

3) Parc del Montnegre i el Corredor: 
 

- Escola de natura del Corredor, que disfruta d'un conveni de col·laboració amb la  
Diputació de Barcelona per a la  realització d'activitats pedagògiques. 

 
4) Parc del Castell de Montesquiu 

 
- Escola de Natura Les Codines 

  
2.- Finalitat de les subvencions 

 
1) La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i 

secundari, tant públic com concertat,  que utilitzin els equipaments pedagògics 
esmentats en el primer paràgraf d’aquestes bases, és obtenir que el major nombre 
d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts 
econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent, que es desenvolupen en 
els diferents equipaments. L’estada serà de 2 a 5 dies, inclosa pernoctació. 

 
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 

quals es consideraran nul·les. 
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3.- Període d’execució 
 
Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés 
entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014. 
 
4.- Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les escoles, 
tant d’ensenyament públic com concertat,  ubicades dins l'àmbit de la província de 
Barcelona.  
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
5.- Documentació a aportar. 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1.- Persones jurídiques: 

 
1) Fotocòpia del  DNI del/de la representant legal. 
2) 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·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 de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

8) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos. 

9) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

11) En el cas d’associacions  o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

 
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) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos  
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6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol ·licituds 
 
Haguda compte l’anualitat del curs escolar, en aquesta línia de subvencions s’obren dos 
períodes de sol·licitud de subvenció. El primer termini de presentació començarà l’endemà 
de la data de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 30 d’abril  de 2014 inclòs i el 
segon termini de presentació és fins el dia 1 d’octubre  de 2014, inclòs. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, en qualsevol dels registres 
oficials de la Diputació de Barcelona, així com qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa i a La Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals , c/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23. 
 
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior, 
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o al Núm de fax 93 402 
29 26 d’aquesta Gerència de Serveis D’Espais Naturals. 
  
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 
 
7.- Rectificació de defectes o omissions de la docu mentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de subvencions 
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el 
present article. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris 
objectius següents: 
 
1.1 Número de pernoctacions: 

 
- Estades de 4 pernoctacions:  4 punts. 
- Estades de 3 pernoctacions: 3 punts. 
- Estades de 2 pernoctacions 2 punts. 
- Estades d’  1 pernoctació:   1 punt. 
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1.2 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament: 
 
- Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts. 
- Estada entre 31 i 40 alumnes:              2 punts. 
- Estada entre 20 i 30 alumnes:                1 punt. 

 
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, no seran ateses 
les sol·licituds presentades en segona convocatòria quan el centre hagi estat objecte de 
subvenció en la primera convocatòria.   
 
10.- Quantia  total màxima de les subvencions a ato rgar i consignació pressupostaria. 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2014 per a la concessió de les subvencions 
regulades en les presents bases reguladores serà de 30.000 € i anirà a càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: G/50400/173A0/48900. 
 
L’import que és destinarà a la segona convocatòria serà el disponible un cop atorgades les 
subvencions en primera convocatòria. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
L'import de la subvenció serà com a màxim el 40% del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles de municipis que no 
integren els dits parcs naturals la subvenció serà com a màxim del 20% del preu de l'estada 
per dia i assistent. 
 
Per tal de calcular l’import de la subvenció s’aplicarà la fórmula següent: 
 
28 € per alumne x nº d’alumnes x nº de pernoctacions; a la quantitat resultant se li aplicaran 
els percentatges següents en relació a la puntuació obtinguda i al fet d’estar l’escola dins de 
l’àmbit territorial dels parcs de gestió directa o fora del seu àmbit. 

 
  Dintre de parc           Fora de parc 
 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 
7 40% 7 20% 
6 39% 6 19% 
5 38% 5 18% 
4 37% 4 17% 
3 36% 3 16% 
2 35% 2 15% 

 
12.- Òrgans competents per la instrucció i la propo sta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
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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: 

 
a. Un representant de la presidència de la Corporació. 
b. Diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà l’òrgan 

col·legiat. 
c. Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient  o persona en qui delegui. 
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e. Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretaria 

de l’òrgan col·legiat. 
 

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. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i i règim  de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 

 
L’òrgan competent per aprovar la resolució atorgant les subvencions haurà d’emetre la 
corresponent resolució abans del  31 de setembre  de 2014 per a les presentades abans de 
l’1 de maig   i es resoldrà abans del 30 de novembre de 2014 les sol·licituds presentades 
abans de 2 d’octubre de 2014.   
 
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 allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La Manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.. 
 
14.- Acceptació de la subvenció  
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
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les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

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

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

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

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

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

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

 
16.- Despeses subvencionables 
 
16.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquestes Bases 
especifiques, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de 
desembre de 2014. 
 
16.2 No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
16.3. No es consideraran despeses subvencionables: 

 
a. Despeses financeres. 
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 

imputables al projecte subvencionat. 
 

17.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
18.- Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de novembre  
de 2014, en el primer termini i el 31 de gener de 2015, en el segon termini. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa i a la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23. 
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Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu simplificat d’acord amb 
el model normalitzat, el qual a més  haurà de tenir el següent contingut: 

  
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació,   en la 

qual el concessionari i l’escola o departament signaran les dades de l’estada fent 
constar: els dies de permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final 
abonat al concessionari de l’equipament. 

 
b) S’haurà de justificar una despesa per un import  igual o superior al 50% de la subvenció 

concedida. 
 
c) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la Gerència 

de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat  pel responsable de l’equipament en que 
realitzen l’estada. 

 
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada 
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament. 
 
19.-  Deficiències en la justificació. 
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
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. 
 
20.- 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. 
 
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació 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. 
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c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 

 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
23.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 

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

 
24.- 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  
 
25.- Causes de reintegrament   
 
1.- 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.  
 
2.- 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. 
 
3.- 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. 
 
26.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
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 
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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. 
 
27.-  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
28.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior. 
 
Tercer.-  Aplicar una retenció de crèdit per un import de 30.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 50400/173A0/48900 del pressupost de 2014. 
 
Quart.- Exposar al públic l’anunci de les Bases i de la convocatòria de les subvencions 
precedents durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, 
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de  l’article 124 del 
Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de 
1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per acord del 
Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de gener de 2009 
 
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat. 
 
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà  l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i finalitzarà el 30 d’abril  de 2014 
i el 1 d’octubre  de 2014 en segon termini. 
 
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 25 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 


