
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 27 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, Vicepresidenta segona, Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
Vicepresident tercer, Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Sr. Antoni 
Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a 
continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal,  Joan Carles García i Cañizares, Joan 
Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, 
senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri i els diputats 
diputades amb veu però sense vot següents: senyors Andreu Carreras i Puigdelliura,  
senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet 
Navarro, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
i la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència els Diputats Srs. Jaume Ciurana i Llevadot, Joan 
Puigdollers i Fargas, Marc Castells i Berzosa i Gerard Ardanuy i Mata. 
 
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 13 de febrer de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar el Text Refós de les bases 
generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col.laboració a desenvolupar 
en l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics, i aprovació 
d’un nou Text Refós. 
 
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 Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 479/2011, 
interposat per D. B. G. contra l’Ajuntament de Canovelles, la Diputació de Barcelona i 
el Servei Territorial de Carreteres de Catalunya en reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys personals que va patir l’actora en relliscar i caure a la 
cuneta limítrofa de la vorada de la carretera C-1415, que travessa la urbanització Can 
Duran, al·legant la inexistència de vorera o voral transitable. 
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4.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’informe 
relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació de municipis de Tavertet i Vilanova de 
Sau, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 30 de gener de 2014, de compareixença, com a 
part interessada, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
núm. 449/2013, interposat per F. X. M. S. amb motiu de l’expedient d’expropiació del 
projecte de "Millora de la carretera BV-5108, entre el PK XXXX i la XXXX (TM 
Cardedeu i Cànoves i Samalús). 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 30 de gener de 2014, de compareixença davant 
el Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Badalona en el procediment d’expedient de 
domini per excés de cabuda núm. XXXX, instat per A. M. R. B. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació d’una 
subrogació de socis en el partenariat d’un projecte subvencionat en el marc de la 
Convocatòria de subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de 
la cooperació al desenvolupament, mitjançant resolució 9837/12, de data 14 de 
novembre (BOPB de 19 de novembre de 2012). 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les Bases reguladores i convocatòria  per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment 
i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de 
Barcelona. 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al suport 
a la programació d’arts escèniques i música als municipis. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Contractació 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, ampliar la despesa de la pròrroga 
del contracte de serveis de telecomunicació de veu de la Diputació d e Barcelona 
(Lot 1 Servei telefonia fixa)  formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
SAU, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius. 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, ampliar la despesa de la pròrroga 
del contracte de serveis de telecomunicació de veu de la Diputació d e Barcelona 
(Lot 2 Serveis comunicacions mòbils)  formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent a la Direcció de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, reajustar comptablement la 
contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de 
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) mitjançant contracte derivat de 
l’Acord Marc d’Homologació adjudicat pel Consorci LOCALRET. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de 
béns informàtics, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i ajuntaments. 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni de 
cessió d’ús en precari de l’edifici Pavelló Ponent, del recinte de la Maternitat, a favor 
d’Intracatalònia, SA, per a la seva utilització per l’Agència Catalana de Notícies. 
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un vehicle com a 
efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta 
a favor de l’Ajuntament de Vic. 
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
d’autorització  d’ús a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar, de l’immoble situat a la 
Plaça de les Mèlies, núm. 21, d’aquesta població, per destinar-lo a nova seu de la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic i com espai per a exposicions itinerants. 
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar la cessió d’ús 
en precari dels espais que ocupa actualment la Fundació Universitària Europea de 
Relacions Públiques a l’edifici Residència Ramon Llull, del recinte de l’Escola 
Industrial, amb efectes 1 d’octubre de 2013. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 
Servei de Teixit Productiu 
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació i el tancament del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Millora 
de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris i locals de qualitat”, en el 
marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla 
de concertació, convocatòria 2012. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ DE LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 

 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència (convocatòria) i del Ple 
(bases), l’aprovació de la convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions de 
l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que desenvolupen  activitats de 
Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, 
per a l’any 2014. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Generalitat 
de Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació-, en resolució de l’expedient núm. 
2013/8956. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, en resolució de l’expedient núm. 2013/9741. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.           
M. T. G. B., en resolució de l’expedient núm. XXXX. 
 
Conveni de col·laboració 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Tavèrnoles, als efectes de l’execució de les obres 
del projecte de “Millora de l’accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la carretera BV-5213, 
p.k. 3,317. T.M. Tavèrnoles”. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 13 de febrer de 2014.-   Pel 
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 13 de febrer 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, mo dificar el Text Refós de les 
bases generals per a la convocatòria i atorgament d e beques de col.laboració a 
desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de Barcelon a i dels seus organismes 
públics, i aprovació d’un nou Text Refós.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Per acord núm. 599/08 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en 
data 25 de setembre de 2008, va ser aprovat el vigent Text Refós de les Bases 
Generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a 
desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics, i 
publicat al BOPB núm. 238, de 3.10.2008. 
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El present dictamen es tramita per actualitzar el Text Refós d’acord amb les 
modificacions que s’indiquen a continuació: 
 

- L’aprovació del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen 
els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social 
de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament 
del previst a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost 
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, 
fa necessària una adaptació del text de les Bases Generals aprovades a fi i 
efecte d’incorporar-ne la possible inclusió dels beneficiaris de les beques en el 
règim general de la Seguretat Social, així com la seva implementació. 

 
En resulten modificats, conseqüentment, els articles 1 i 13. 

 
- Es substitueix la referència a l’aplicació anual de l’índex de preus de consum 

en la revisió de l’import de les beques per una menció genèrica a la seva 
actualització per decret de la Presidència. 
 
Aquesta substitució ve motivada per la tendència a la desindexació de 
l’economia espanyola, palesada per redacció de la DA 88 de la Llei 22/2013, de 
23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, en 
matèria de contractació pública i per la tramitació del Projecte de Llei de 
desindexació de l’economia espanyola, publicat al DOCG de 17.1.2014. 
 
En resulta modificat l’article 4. 

 
Vist l’apartat 3.3.b) de 2014, de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 desembre de 2013 (publicada al 
BOPB de 23.12.2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Modificar el Text Refós de les Bases Generals per a la convocatòria i 
atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de 
Barcelona i dels seus organismes públics, aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 25 de setembre de 2008 i publicat al BOPB núm. 238, de 3.10.2008, en els 
termes assenyalats a la part expositiva. 
 
Segon.-  Aprovar un nou Text Refós de les Bases Generals per a la convocatòria i 
atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de 
Barcelona i dels seus organismes públics, en els termes següents: 
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“ BASES GENERALS 
 

PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT DE BEQUES DE COL ·LABORACIÓ A 
DESENVOLUPAR EN L’ÀMBIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELON A I DELS SEUS 

ORGANISMES PÚBLICS. 
 
TAULA 

 
1. Objecte i naturalesa de les beques 
2. Destinataris 
3. Característiques de la convocatòria de les beque s 
4. Dotació econòmica 
5. Durada i dedicació 
6. Drets i obligacions dels becaris 
7. Convocatòria 
8. Sol·licitud 
9. Resolució de la convocatòria 
10. Concessió de les beques 
11. Acceptació de les beques 
12. Revocació o renúncia a les beques 
13. Convenis 
14. Disposicions supletòries 
15. Adhesió dels consorcis 
16. Disposició derogatòria 

 
1. Objecte i naturalesa de les beques 
 

1. Les beques de col·laboració tindran per objecte el perfeccionament docent dels 
beneficiaris per tal de completar la formació teòrica i pràctica dels estudiants i la preparació 
professional dels titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport a les 
activitats pròpies de la corporació i dels seus organismes públics, en l’àmbit de la formació, 
l’estudi i la recerca. 
 
2.  La concessió d’aquestes beques, tot i que poden ser remunerades, no genera cap relació 
laboral, vinculació administrativa o de prestació de serveis entre el becari i la Diputació de 
Barcelona o organisme públic convocant, sens  perjudici que pugui donar lloc a la seva 
inclusió en el règim general de la Seguretat Social, en aplicació del que disposi la normativa 
vigent. 
 
3.  Les beques seran incompatibles amb la percepció de qualsevol altres ajuts o beques per 
al mateix objecte, tret de les que s’obtinguin per seguir els estudis principals en el seu cas. 
 
4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques seran a càrrec dels beneficiaris, sens 
perjudici que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de la seva inclusió en el règim 
general de la Seguretat Social, en aplicació del que disposi la normativa vigent.  
 
Els beneficiaris estaran obligats a tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil 
pels danys que puguin produir a tercers en l’exercici de la seva activitat si així es preveu a la 
convocatòria específica. 
 
En el supòsit previst a la base 13, llevat que es disposi el contrari, seran les institucions amb 
les quals la Diputació de Barcelona i/o els seus organismes públics formalitzin el conveni 
respectiu les que es faran càrrec de la inclusió dels beneficiaris en el règim general de la 
Seguretat Social, en aplicació del que disposi la normativa vigent. Per aquest motiu, la 
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Diputació i els seus organismes públics restaran exempts de qualsevol tipus de 
responsabilitat. 
 
5. El pagament d’aquestes beques resta subjecte a les retencions fiscals corresponents. 
 

2. Destinataris 
 

1. Podrà ser beneficiària de les beques de col·laboració objecte d’aquestes bases qualsevol 
persona que reuneixi els requisits exigits en la convocatòria específica que s’aprovi a 
l’efecte. 
 
2. Les beques de col·laboració podran adreçar-se a: 

- Estudiants del darrer curs de qualsevol titulació universitària. 
- Titulats universitaris. 

 
3. Característiques de la convocatòria de les beque s 
 

En la convocatòria específica de cada beca, que serà aprovada per la presidència delegada 
d’àrea o per l’òrgan competent de l’organisme públic corresponent, s’haurà de fer referència 
a aquestes bases i s’hauran de determinar, com a mínim, les característiques següents: 
 

a) Denominació del projecte, programa o tasques de recerca o col·laboració que es 
convoca. 

b) Referència a la direcció, servei, oficina o organisme que convoca la beca. 
c) Nivell de formació acadèmica necessària per accedir a la beca i/o estudis i títols 

universitaris exigibles. 
d) Nombre de beques convocades. 
e) Dotació econòmica, si està prevista a la pròpia convocatòria específica, assenyalant si 

aquesta té caràcter mensual o global. 
f) Durada total prevista per a la beca i dedicació horària. 
g) Càrrec o persona, dins de la direcció, servei, oficina o organisme, responsable del 

seguiment de la beca. 
h) Termini i llocs de presentació de sol·licituds. 
i) Composició de l’òrgan tècnic de valoració. 
j) Mèrits que es valoraran i criteris de resolució de la convocatòria. 
k) Documentació que, a més de la prevista en aquestes bases, caldrà presentar per la 

convocatòria específica de què es tracti. 
 

4. Dotació econòmica 
 

1. En el cas que estigui previst a la convocatòria específica, cada beca no podrà tenir una 
dotació econòmica mensual, per a l’exercici 2014 i successius mentre no es modifiqui, 
superior a: 
 

a) 809 € si es tracta de titulats universitaris. 
b) 578 € si es tracta d’estudiants del darrer curs de qualsevol titulació. 

 
2. La quantia assenyalada serà objecte d’actualització per decret de la Presidència. 
 
3. En el cas que es tracti de beques a l’estranger, la dotació màxima establerta es calcularà 
sobre la base de les previsions del RD 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula el règim 
de retribucions dels funcionaris destinats a l’estranger, amb la indemnització per equiparació 
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del poder adquisitiu i per qualitat de vida, que es determinarà mitjançant l’aplicació als 
imports de les beques dels següents mòduls: 
 

a) Mòdul d’equiparació del poder adquisitiu Tipus II, en entendre que no és 
procedent, en tractar-se de beques, la compensació per habitatge. 

b) Mòdul de qualitat de vida. 
 

Els mòduls que caldrà aplicar seran els que fixi el Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 

4. Els ajuts es faran efectius per mesos vençuts. Si el pagament té caràcter global es farà 
efectiu en finalitzar el termini de la beca, però en cap cas no podrà superar, en relació amb 
la seva durada, la mitjana mensual establerta per a l’exercici corresponent. 

 
5. Durada i dedicació 
 

1. La durada de les beques no podrà ser objecte de pròrroga i serà com a màxim d’un curs 
acadèmic, sense que en cap cas pugui excedir de nou mesos consecutius. 
 
2. La dedicació setmanal màxima dels becaris serà de vint-i-cinc hores de mitjana. 
Excepcionalment, d’acord amb el que s’estableixi a la convocatòria específica, la dedicació 
setmanal podrà ser de vint hores de mitjana, efectuant-ne, si la beca és remunerada, la 
prorrata corresponent. 
 

6. Drets i obligacions dels becaris 
 

1. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca, a percebre la dotació 
econòmica establerta, si està prevista, i a rebre el document acreditatiu de la col·laboració o 
tasques prestades, lliurat per la direcció, servei, oficina o organisme d’adscripció. 
 
2. Els becaris estaran obligats a incorporar-se a la direcció, servei, oficina o organisme 
convocant dins del termini dels deu dies següents a què siguin requerits, i a executar o 
col·laborar en les tasques assignades per la persona responsable del seguiment de la beca. 
  

7. Convocatòria 
 

L’anunci per a la convocatòria específica de les beques, amb la informació mínima detallada 
a la base 3, caldrà que sigui publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així 
com en el tauler d’anuncis de la corporació o de l’organisme convocant i/o en el tauler 
d’anuncis situat a la Seu electrònica corporativa. 

 
8. Sol·licitud 
 

1. Les persones que desitgin optar per una beca hauran de presentar una instància 
normalitzada, preferentment per via telemàtica, a través del registre electrònic disponible a 
la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, en el termini i llocs que es fixi a la 
convocatòria fent-hi constar les seves dades personals, així com la denominació i referència 
de la beca sol·licitada i adjuntaran la documentació que s’exigeixi a la pròpia convocatòria. 
 
2. La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases generals i de les 
específiques de la convocatòria, així com la prestació del consentiment per publicar el nom 
en el cas d’haver estat objecte de selecció com a becari o becària. 
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3. Les bases i la instància normalitzada de les respectives convocatòries estaran disponibles 
en les oficines de registre de la corporació o organisme convocant i en la Seu electrònica 
corporativa. 

 
9. Resolució de la convocatòria 

 
1. La resolució de la convocatòria s’efectuarà segons els mèrits i els criteris fixats en relació 
amb l’objecte de la convocatòria. 
 
2. Als efectes de rebre informació complementària i fixar la seva proposta d’adjudicació, 
l’òrgan tècnic de valoració podrà dur a terme una entrevista o prova als seleccionats.  
 
3. En la proposta es podrà preveure la designació d’aspirants suplents seguint l’ordre fixat a 
la convocatòria, als quals es podran atorgar les beques en ocasió de renúncia o revocació 
de les que ja hagin estat adjudicades. 

 
10.  Concessió de les beques 
 
1. La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució de la presidència 
delegada d’àrea o de l’òrgan competent de l’organisme públic corresponent. 
 
2. La relació definitiva dels becaris seleccionats serà publicada en el tauler d’anuncis 
electrònic disponible a la Seu electrònica corporativa. 
 
3. El termini per a l’atorgament de les beques no podrà excedir de tres mesos comptadors a 
partir de l’últim dia assenyalat per a la presentació de sol·licituds. La manca de resolució 
dins d’aquest termini farà que la concessió es desestimi. 

 
11.  Acceptació de les beques 
 
Els becaris seleccionats hauran de presentar, dins del termini que s’assenyala a la base 6.2, 
la documentació que se’ls exigeixi i formalitzar l’acceptació de la beca mitjançant la 
signatura d’un document on s’hauran de comprometre a complir les condicions generals 
establertes en aquestes bases, i també les específiques que s’incloguin al document 
esmentat. 

 
12.  Revocació o renúncia a les beques 

 
1. El retard o la manca d’assistència reiterats i injustificats a les activitats i el desinterès, la 
no-col·laboració o la manca d’aprofitament del becari o becària, així com qualsevol altra 
causa que repercuteixi negativament en l’activitat o la imatge de la corporació o organisme 
atorgant, comportarà la revocació de la beca per part del mateix òrgan que va aprovar la 
concessió, previ informe motivat de la persona responsable del seguiment de la beca. 
 
2. En cas de renúncia del becari o becària, o de revocació, la beca s’atorgarà, si l’òrgan 
tècnic de valoració ho considera escaient, a la persona que correspongui de les designades 
com a suplents en la resolució de la convocatòria. 

 
13.  Convenis 
 

1. Les beques atorgades mitjançant convenis de col·laboració amb altres administracions 
públiques, col·legis professionals, universitats o d’altres entitats o organismes, públics o 
privats, aliens a la corporació, es regiran d’acord amb allò que disposen les seves previsions 
i, supletòriament, pel que s’estableix en aquestes bases generals, en especial en allò que fa 
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referència a la seva durada, dedicació, dotació i inclusió dels beneficiaris en el règim general 
de la Seguretat Social en aplicació del que disposi la normativa vigent, així com obligació 
d’assegurança de responsabilitat civil pels danys que puguin produir a tercers en l’exercici 
de la seva activitat. 
 
2. Resten en concret exclosos de l’àmbit d’aplicació directa d’aquestes bases generals, els 
convenis que siguin subscrits per a la realització de crèdits pràctics o per a l’efectivitat de 
programes de pràctiques ocupacionals. 

 
14.  Disposicions supletòries 

 
En tot allò que no preveuen aquestes bases, serà d’aplicació supletòria el que disposa el 
capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

15.  Adhesió dels consorcis 
 

Els consorcis participats per la Diputació de Barcelona podran adherir-se a aquestes bases 
generals. 
 
16.  Disposició derogatòria  
 
Aquestes bases deixen sense efecte les disposicions, acords i resolucions corporatives 
anteriors que s’hi oposin”. 
 

Tercer.-  Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’anuncis, i en el tauler d’anuncis electrònic disponible a la Seu 
electrònica corporativa, així com inserir una referència d’aquest anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
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 
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
479/2011, interposat per D. B. G. contra l’Ajuntame nt de Canovelles, la Diputació 
de Barcelona i el Servei Territorial de Carreteres de Catalunya en reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys pe rsonals que va patir l’actora 
en relliscar i caure a la cuneta limítrofa de la vo rada de la carretera C-1415, que 
travessa la urbanització Can Duran, al·legant la in existència de vorera o voral 
transitable.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 479/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per D. B. G. contra l’Ajuntament de Canovelles, la Diputació de Barcelona i 
el Servei Territorial de carreteres de Catalunya en reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys personals que va patir l’actora en relliscar i caure a la 
cuneta limítrofa de la vorada de la carretera C-1415, que travessa la urbanització Can 
Duran, per esquivar un camió que circulava per dita carretera, al·legant la inexistència 
de vorera o voral transitable. 
 



11/110 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que, davant la manca de prova del PK exacte on va tenir lloc 
l’accident, la negligència de la víctima en circular en sentit oposat al degut, l’existència 
d’un tercer (el conductor del camió origen de la caiguda) i les contradiccions amb la 
testifical, no es pot considerar l’existència d’una connexió causal directa i objectiva 
entre el dany sofert i el funcionament 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. 15 de 
Barcelona, en el procediment 479/2011, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per D. B. G. contra l’Ajuntament de Canovelles, la Diputació de 
Barcelona i el Servei Territorial de Carreteres de Catalunya en reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals que va patir l’actora en 
relliscar i caure a la cuneta limítrofa de la vorada de la carretera C-1415, que travessa 
la urbanització Can Duran, per esquivar un camió que circulava per dita carretera, 
al·legant la inexistència de vorera o voral transitable; 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. 15 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de 
l’informe relatiu a l’expedient de dissolució de l’ agrupació de municipis de 
Tavertet i Vilanova de Sau, per al sosteniment en c omú del lloc de treball de 
secretaria intervenció.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vistos els escrits dels Ajuntaments de Tavertet i Vilanova de Sau, amb Registre 
General d’Entrada a la Diputació de dates 27.01.2014 i 7.02.2014, respectivament, 
pels quals es sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en 
l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de Tavertet i Vilanova de Sau, 
per a sostenir en comú el lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a la 
dissolució de l’agrupació entre el esmentats municipis, de 12 de febrer de 2014. 



12/110 

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.j 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 
 

A C O R D S  
 

Primer.-  Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
Corporació en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Tavertet i Vilanova de Sau, per a sostenir en comú el lloc de treball de secretaria – 
intervenció, que es transcriu a continuació: 

 
“ INFORME 

 
Dissolució de l’agrupació constituïda pels municipi s de Tavertet i Vilanova de Sau, 

per al manteniment en comú del lloc de treball de s ecretaria 
 
 
Els Ajuntaments de Tavertet i Vilanova de Sau han presentat davant del Registre General 
d’Entrades de la Diputació de Barcelona en dates 27 de gener de 2014 i 7 de febrer de 
2014, respectivament, els expedients tramitats per cadascuna entitats relatius a la dissolució 
de l’agrupació d’ambdós municipis, formada per al sosteniment en comú de la plaça de 
secretaria intervenció, constituïda per Ordre de 2 d’agost de 1940.  
 
Els Ajuntaments de Tavertet i Vilanova de Sau sol·liciten l’informe d’aquesta Diputació com 
tràmit per als respectius expedients de dissolució de l’agrupació d’ambdós municipis, 
formada per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció. 
 
Ambdós expedients contenent les certificacions dels acords adoptats pels respectius Plens 
municipals, en sessions celebrades els dies 16 de gener de 2014 per l’Ajuntament de 
Tavertet i 27 de gener de 2014 per l’Ajuntament de Vilanova de Sau, pel quals s’acordà 
aprovar la dissolució de l’agrupació existent entre els municipis de Tavertet i Vilanova de 
Sau, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció. 
 
A aquests efectes, en l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió 
de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, es preveu la consulta de la Diputació respectiva en els expedients per constituir les 
agrupacions de municipis, com a tràmit previ a la seva resolució per la Conselleria de 
Governació. 

 
“Artículo 3 Agrupaciones 
a) Las Entidades locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente podrán 
sostener en común y mediante agrupación el puesto de secretaría, al que 
corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en 
todas las entidades agrupadas. 
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b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias, 
acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales, a que se 
refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento podrá 
iniciarse mediante acuerdo de las Corporaciones locales interesadas o de oficio por la 
Comunidad Autónoma, dando audiencia en este caso a las entidades afectadas, y 
requiriéndose en ambos informe previo de la Diputac ión , Cabildo, Consejo insular 
o ente supramunicipal correspondiente. 
c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio para las 
Administraciones Públicas.” 

 
A l’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya, es preveu la competència de la Conselleria de Governació i Relacions 
Institucionals, per deixar sense efectes l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar-
ne lloc han desaparegut: 

 
“Article 9.4 
El Conseller o la Consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o 
l’exempció atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 

Els acords municipals aprovant la dissolució de l’agrupació han estat presos per unanimitat, 
i per tant es compleix amb el quòrum que estableix l’article 114.3.d) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Els informes - memòria justificatius adjuntats amb els expedients de dissolució de 
l’agrupació de municipis per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció 
informen que les circumstàncies que varen justificar dita agrupació han canviat des del punt 
de vista de les comunicacions a nivell geogràfic entre ambdues poblacions, per un 
increment del volum de funcions i tasques així com la suficiència financera i de recursos per 
al sosteniment individual de les places de secretaria intervenció respectives. 
 
Atès que, de la informació que consta als expedients tramesos, resulta que el municipi de 
Tavertet  tenia un pressupost general per a l’exercici de 2013 de 526.130 €, i que el cens de 
població en aquest exercici era de 126 habitants; i el municipi de Vilanova de Sau té un 
pressupost general per a l’exercici de 2014 d’1.004.917,97 € i el nombre d’habitants en 
l’exercici de 2013 era de 330; per la qual cosa si bé ambdós municipis superen àmpliament 
el límit establert a l’article 9.1.b) del Decret 195/2008 abans esmentat, que fixa en disposar 
d’un pressupost inferior a 250.000 € la condició per a poder ser eximits per la Comunitat 
Autònoma de l’obligació de mantenir el lloc de treball de Secretaria, no superen en canvi 
l’altre límit assenyalat en la pròpia disposició pel que fa al nombre d’habitants, que es fixa en 
500. 
 
Atès que d’acord amb l’article 2.c) de l’esmentat Reial Decret 1732/1994, als Ajuntaments 
de Tavertet i Vilanova de Sau, per separat, els hi correspon una Secretaria de classe 
tercera, reservada a funcionaris de la subescala de Secretaria - Intervenció, ja que tenen 
una població inferior al 5001 habitants i el seu pressupost no excedeix de 3.005.060 €.  
 
Atès que és criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els 
llocs de treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com 
a forma més idònia de que els Ajuntaments disposin de professionals qualificats per a 
garantir el desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte 
funcionament administratiu. 
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Atès que en el cas d’ambdós Ajuntaments, aquest manteniment ve donat per l’acord que 
s’adopta simultàniament de sol·licitar al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, un cop dissolta l’agrupació, la classificació del 
lloc de treball de secretaria, dins la subescala de secretaria  intervenció (classe tercera), 
reservat a funcionaris d’habilitació nacional, havent de procedir, posteriorment, a la 
modificació en conseqüència del pressupost i la plantilla de personal. 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió 
dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2014 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 11de desembre 
de 2013, núm. 11876/13 i publicada en el BOPB del 23 de desembre de 2013. 
 
Per tot això i en base a les dades manifestades en els expedients tramesos un cop s’acrediti 
en l’expedient la concurrència de tots els requisits previstos en els articles 3 i 4 del Reial 
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, i 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de 
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, la sotasignat estima que es pot informar 
favorablement la sol·licitud de dissolució de l’agrupació formada pels municipis de Tavertet i 
Vilanova de Sau, per al manteniment en comú de la plaça de secretaria  intervenció, i la 
posterior qualificació dels llocs de treball respectius com a Secretaria de classe tercera.  
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon.-  Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Tavertet i Vilanova de 
Sau, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 
5.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 30 de gener de 2014, de 
compareixença, com a part interessada, davant el Tr ibunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el recurs núm. 449/2013, interposat  per F. X. M. S. amb motiu de 
l’expedient d’expropiació del projecte de "Millora de la carretera BV-5108, entre 
el PK XXXX i la XXXX (TM Cardedeu i Cànoves i Samal ús).-  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: 
 
La Secció de Barcelona del Jutjat d’Expropiació de Catalunya, mitjançant ofici de data 
7 de gener de 2014, registrat d’entrada el dia 13 de gener, ha citat la Diputació de 
Barcelona perquè comparegui com a part interessada en el recurs contenciós 
administratiu número 449/2013, que se segueix davant la Secció 2a. de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat 
pel senyor F. X. M. S., amb motiu de l’expedient d’expropiació del Projecte de “Millora 
de la ctra. BV-5108, entre el p.k. XXXX i la XXXX (T.m. de Cardedeu i Cànoves 
Samalús)” (finca afectada núm. XXXX). 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
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En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la 
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual 
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de 
la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, 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 com a part interessada, davant la Secció 2a. de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
contenciós administratiu número 449/2013 interposat pel senyor F. X. M. S., amb motiu 
de l’expedient d’expropiació del Projecte de “Millora de la ctra. BV-5108, entre el p.k. 
XXXX i la XXXXX (T.m. de Cardedeu i Cànoves Samalús)” (finca afectada núm. 
XXXX). 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
6.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 30 de gener de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat de Primera Instància  núm. 3 de Badalona en el 
procediment d’expedient de domini per excés de cabu da núm. XXXX, instat per 
A. M. R. B.-  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: 
 
La Demarcació de Carreteres de l’Estat de Catalunya ha adreçat a la Diputació de 
Barcelona un ofici, de data 16 de gener de 2014 i registrat d’entrada a la Corporació el 
dia 20, pel qual dóna trasllat de la cèdula de notificació que ha rebut del Jutjat de 1a. 
Instància núm. 3 de Badalona que la citava per comparèixer en el procediment 
d’expedient de domini per excés de cabuda núm. XXXX, instat per la senyora  A. M. R. 
B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 
X de Badalona, volum XXXX, llibre XXXX, foli XX, finca núm. XXXX (abans XXXX). 
 
El Jutjat, en virtut de l’establert per l’art. 201, 3ª de la Llei Hipotecaria, per Provisió de 
data 18 de desembre de 2013, ha donat trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal i als 
titulars limítrofs, entre els quals es troba aquesta Excma. Diputació de Barcelona, per 
tal que en el termini de 10 dies, compareguin i al·leguin el que al seu dret convingui. 
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L’excés de cabuda que l’actora pretén, podria afectar finques propietat de la Diputació 
de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent 
comparèixer en aquest procediment judicial, en defensa dels interessos de la 
Corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat 
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè, 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de 
referència. 
 
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, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Badalona en el 
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. XXXX, instat per la 
senyora A. M. R. B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre de 
la Propietat núm. X de Badalona, volum XXXX, llibre XXX, foli XX, finca núm. XXXX 
(abans XXXX). 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i  d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’acceptació d’una 
subrogació de socis en el partenariat d’un projecte  subvencionat en el marc de 
la Convocatòria de subvencions per a donar suport a  assistències tècniques en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, mitjan çant resolució 9837/12, de 
data 14 de novembre (BOPB de 19 de novembre de 2012 ).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de juny de 
2012 (AJG 384/12) es van aprovar les Bases reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del 
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municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012). Aquestes van ser publicades al BOPB de data 10 de juliol de 
2012. 
 
En concret, es van preveure tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per 
a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004233); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a campanyes i accions de sensibilització i educació 
per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004243); i la tercera, 
destinada a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004253). 
 
Les convocatòries van ser resoltes mitjançant decret urgent de la Presidència de data 
14 de novembre de 2012 (D 9837/12), ratificat per l’acord de la Junta de Govern de 29 
de novembre de 2012 (AJG 676/12) i publicat al BOPB de data 19 de novembre de 
2012. 
 
En relació a les convocatòries 201220125120004233 i 201220125120004253, les 
bases reguladores preveien la participació d’un partenariat en les actuacions 
subvencionades. Concretament, aquest partenariat havia d’estar conformat per actors 
públic – privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre, amb un mínim de quatre 
socis entre els quals hi hagués, a més de l’entitat sol·licitant de la subvenció, un 
municipi de Barcelona, un agent empresarial i un governs local o regional del país 
destinatari de l’acció.  
 
Per la seva banda, l’entitat Metges del Món va rebre una subvenció per un import de 
quaranta-dos mil cinc-cents trenta-set (42.537) € en el marc de la convocatòria 
201220125120004233, per a la implementació del projecte “Millorant l’exercici del dret 
a la salut de les poblacions en condicions de major vulnerabilitat en la regió de 
Huancavelica (Perú)”. El partenariat creat a l’efecte estava conformat per: Metges del 
Món, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, DIRESA del Ministeri de Salut de Perú i la 
Universitat Alas Peruanas. 
 
Tanmateix, en data 26 de setembre de 2013, Metges del Món va comunicar a l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals la 
substitució de la Universitat Alas Peruanas per un nou soci, la Pontifícia Universitat 
Catòlica del Perú (PUCP).  
 
L’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que s’acompanya al present 
acte, detalla els motius pels quals s’ha produït aquest canvi en el partenariat i, 
considerant que aquest ha estat plenament justificat, que no es produeix cap variació 
en el pressupost ni en les funcions assignades entre els membres del partenariat, i que 
no concorre una modificació substancial dels criteris pels quals es va concedir la 
subvenció, el centre gestor dóna la seva conformitat al canvi proposat. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona, de 28 de juny de 2012 (AJG 384/12) i publicades al BOPB de 
data 10 de juliol de 2012. 
 
I vist que, segons consta a l’apartat 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 
de la Presidència. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Acceptar la subrogació de socis en el partenariat del projecte de Metges del 
Món “Millorant l’exercici del dret a la salut de les poblacions en condicions de major 
vulnerabilitat en la regió de Huancavelica (Perú)”, subvencionat en el marc de la 
Convocatòria de subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de 
la cooperació al desenvolupament, mitjançant resolució 9837/12, de data 14 de 
novembre, ratificat per l’acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2012 (AJG 
676/12) i publicat al BOPB de data 19 de novembre de 2012. 
 
Segon.-  Notificar l’acord precedent a Metges del Món. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (ba ses) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les Bases reguladores i conv ocatòria  per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiv a, per a projectes culturals 
de foment i difusió de la cultura popular i tradici onal per a l’any 2014 dins de la 
demarcació de Barcelona.-  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: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des de l’Àrea de Presidència-Cultura es vol fomentar activitats/projectes 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat el foment i la difusió de la cultura 
popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de         
cinc-cents setanta-sis mil (576.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/13100/334A1/489.03 del pressupost de 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 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 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 per a 
l'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions en 
concurrència competitiva, i havent també esguard que la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), va 
acordar delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal com 
consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e), respectivament, 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 les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment 
i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de 
Barcelona, el text íntegre de les quals és el següent: 
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“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA CO NCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A PROJECTES 
CULTURALS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA CULTURA POPULAR  I TRADICIONAL PER 
A L’ANY 2014 DINS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  05843/14 
 
1.- Objecte  
 
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència, destinades a 
finançar projectes que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional de l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona. 
 
Només es podrà presentar una activitat/projecte per sol·licitant. 
 
No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin: 

 
- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de Barcelona, encara que siguin 

vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Àpats populars 
- Tallers i/o activitats formatives. 
- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials 
- Programes de recerca i estudi. 
- Activitats de caire esportiu o escolar. 

 
Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les 
programacions anuals de l’entitat.  
 
2.- Finalitat de les subvencions  

 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Corporació i d’acord amb les 
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 
• El foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de Barcelona. 

 
3.- Caràcter de les subvencions  
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en 
aquestes bases, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i 
no es poden al·legar com a precedent. 
 
4.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 
2014. 
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5.- Requisits de les entitats beneficiàries  
 
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per 
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 
• Associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre i de caràcter cultural. Queden 

excloses aquelles entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les 
seves activitats. Tampoc podran participar les administracions públiques. 
 

El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts. 
 

•  Tenir el domicili social a la demarcació de Barcelona, i que així consti en els seus 
estatuts. 
     

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 la base següent. 
 
6.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

 
1) Fotocòpia del DNI del representant legal.  
2) Escriptura de constitució i Estatuts, amb la inscripció al corresponent Registre Oficial.  
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del 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 

beneficiària 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) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al que es demana la subvenció. La valoració 

es realitzarà en base al projecte presentat que haurà de descriure detalladament els 
objectius, com es desenvoluparà l’activitat, dates previstes, espais i lloc de realització,  
públic al qual s’adreça i estimació dels assistents. Caldrà  especificar  també si cultural 
i/o territorialment el projecte té un interès especial, si participen altres entitats, així com 
la descripció de la difusió que es farà de l’activitat. 

8) Pressupost previst per al projecte per al que es demana la subvenció. 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa activitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. Així com, les subvencions rebudes l’anterior any de totes les 
Administracions Públiques per les activitats de l’entitat. 

10) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos a la base 10 de les 
presents, i en concret fulletons, material gràfic o qualsevol altre document on es visualitzi 
el nombre d’edicions realitzades de l’activitat (criteri de valoració núm. 4) 

 
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts 1),2), 3) i 4) 
d’aquesta Base  que s'hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que es manifesti 
mitjançant declaració responsable per escrit que no han sofert canvis respecte a la darrera 
vegada que es van presentar, d'acord amb el que preveuen els arts. 35.f) de la Llei 30/1992 
i 22.1.e) de la Llei 26/2010. 
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà en original i fotocòpia per al seu 
acarament o amb còpia autenticada. 
 
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol ·licituds  
 
Es procedirà a una única convocatòria. El termini de presentació de les instàncies 
començarà l’endemà de la data de publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i finalitzarà 30 dies naturals desprès de la seva publicació.  
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel legal representant de l’entitat.  
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 6 
podrà trobar-se a www.diba.cat. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h);  Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Recinte Llars Mundet - Edifici Serradell 
Trabal – Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – 
Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – 
Barcelona (dissabtes de 9 a 14 h). Tanmateix, s’admetran les arribades per correu 
administratiu certificat.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
8.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat 
sol·licitant, 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. 
 
9.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. 
 
10.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenci ó 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris 
objectius: 

 
1) Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i 

coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, i la capacitat i recursos 
propis destinats a executar el projecte, fins a 10 punts. 

2) Impacte cultural i social de l’activitat/projecte, que es valorarà en base a la seva 
rellevància, durada, accessibilitat al públic, espais i contingut d’elements innovadors 
respecte a edicions anteriors o per al territori, fins a  10 punts. 

3) Activitats que tinguin interès de caire supramunicipal, fins a 5 punts. 
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4) Consolidació de l’activitat a subvencionar, valorada pel nombre d’edicions, fins a 5 punts.  
5) Activitats que incorporin a altres entitats de cultura popular i tradicional, fins a 5 punts. 
6) Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, fins a 5 punts. 

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria, l’òrgan col·legiat a que fa referència la base 13 de les 
presents, podrà establir una puntuació mínima a assolir per tenir dret a la subvenció. 
 
11.- Quantia total màxima de les subvencions a ator gar i consignació pressupostària  
 
L’import que es destinarà a aquelles actuacions serà de cinc-cents setanta-sis mil 
(576.000)€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13100/334A1/489.03 del pressupost 
de l’exercici del 2014. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12.- Import individualitzat de les subvencions  
 
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es 
determinarà en relació als punts assignats. 
 
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total dels projectes/activitats 
presentades, sense superar en cap cas els 20.000€. 
 
13.-  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  la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
• Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat en matèria de Cultura, com a President de 

l’Òrgan responsable. 
• Un representant de la Presidència de la Corporació. 
• Coordinador/a en matèria de Cultura. 
• Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 
• Un representant de la Gerència de Serveis de Cultura. 

 
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 competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
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14.-  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, 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. 
 
15.- Acceptació de la subvenció  
 
S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de 
la recepció de l’acord de concessió de la subvenció, sense que l’entitat beneficiària manifesti 
expressament objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així 
com les condicions imposades en la concessió. 
 
16.- Obligacions de les  entitats beneficiàries  
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries 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) Les entitats perceptores 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) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3) Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades 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 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 
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5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb la 

normativa d’ús del logotip de la institució. 
 

17.- Despeses subvencionables  
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 

• Totes aquelles despeses relacionades directament amb el activitat projecte/ presentat. 
 

• Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per l’activitat 
subvencionada i per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària (llum, gas, 
telèfon, arranjament d’edificis, lloguers, despeses de personal, adquisició de material o 
reparació de maquinària i d’utensilis que puguin considerar-se inversió) sempre que no 
superin el 5% de les despeses directes imputades.  

 

• L’IVA ha de constar desglossat, no obstant, no serà subvencionable quan el l’entitat 
beneficiària pugui repercutir-lo.  
 

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2014 i han d’anar a nom de l’entitat 
beneficiària. 
 
18.- Despeses no subvencionables   

 

• Factures, rebuts o despeses  corresponents a àpats i/o queviures. 
• Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament a l’activitat/projecte presentat  
• Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 

demarcació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a l’activitat/projecte 
presentat. 

• Honoraris de professorat. 
• Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport 

electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.  
 

19.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
20.- Termini i forma de justificació  
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se després d’acabada l’activitat i com a 
data límit  el dia 28 de febrer de 2015. 
 
2.- Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats, i atès que no està previst atorgar subvencions superiors a 20.000€, revestirà la 
forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1. Memòria de l’actuació justificativa, així com de les activitats realitzades i els resultats 

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

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

a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació de 
l’acreedor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.  

 
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
d) Aportar detall d’altres ingressos. 

 
Quan la relació de despeses de l’activitat inclogui imports superiors a 3.000 €, s’hauran de 
presentar els documents justificatius que seran factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà 
amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents 
justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los 
a l’entitat beneficiària. 
 
Altra documentació: A mes dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del 
projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
21.-  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 a l’entitat beneficiària 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. 
 
22.- Mesures de garantia  
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.    
 
23.- 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 de l’entitat 
beneficiària, 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: 
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a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

 
b) Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

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

 
c) Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 

24.- 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 a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
No podran ser subvencionats aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la mateixa 
activitat a través de la Delegació de Cultura de la Diputació de Barcelona, del Catàleg de 
concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" o de qualsevol altra 
Àrea gestora de la Diputació de Barcelona. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25.- 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 pressupostària, les entitats beneficiàries, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
26.- 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 obligada a reintegrar l’entitat beneficiària 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.- En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de 
la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament    
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiàries. 
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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. 
 
28.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.   “     

 
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de   
cinc-cents setanta-sis mil (576.000) €, 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 
total de cinc-cents setanta-sis mil (576.000) €,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
G/13100/334A1/489.03 del pressupost 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 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l a Diputació de Barcelona per al  
suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis.-  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: 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dóna 
suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, 
mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.  
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Atès que el Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix 
diferents tipologies dels esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de 
suport econòmic en funció de la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la 
Comissió Institucional, la Taula Tècnica, els grups de treball i el Fòrum. En aquests 
òrgans hi ha representants de cada diputació de Catalunya i també representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. I la composició dels diferents grups de treball està oberta a qui hi vulgui 
participar. 
 
Actualment, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona realitzen 
una política activa de suport de la programació d’espectacles professionals d’arts 
escèniques i música als equipaments escènics municipals d’arreu del país. L’objectiu 
dels ajuts destinats al foment de la programació és garantir l’accés a espectacles 
professionals per part de tots els ciutadans en un entorn de proximitat. 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya actualment utilitza tres grans 
sistemes d’ajuda a la programació municipal: 
 
- Suport genèric a la programació estable dels equipaments municipals 
- Suport selectiu a un catàleg d’espectacles que bonifica el cost de la seva 

contractació 
- Ajuda reintegrable per a operadors teatrals basats en els ingressos de taquilla 
 
Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2012-2014 
un Protocol al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de 
Govern de data 31 de maig de 2012) que té per objecte formalitzar la relació entre els 
espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que es volen unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal d’impulsar les 
programacions artístiques municipals per tal de: 
 
- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en  

criteris de qualitat. 
- Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 

pels municipis. 
 
Atès que l’aprovació de la minuta del present conveni afecta a tercers persones 
(particulars i/o ens locals) i en compliment de l’article 112.2 de la llei catalana 26/2010, 
de 3 d’agost, règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya es considera la publicació de la minuta del conveni. 
 
Atès l’article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i 
de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 
d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, 
corresponent al dia 15 de gener de 2009, les subvencions de concessió directa podran 
atorgar-se directament, i no seran preceptives ni la concurrència competitiva ni la 
publicitat en el casos que siguin conseqüència d’un instrument aprovat amb caràcter 
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general o d’un acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i 
concurrència, per la qual cosa es considera necessari per al desenvolupament dels 
convenis establerts a l’annex I la publicació de l’esmentat conveni. 
 
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 1/2014, 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al Departament de Cultura 
(NIF XXXXXXXXX)  per al suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport  a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis 
 
Barcelona, a ............................. 
 

REUNITS 
 
D’una banda, l’Ecxm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de 
Barcelona, facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
competència i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, i assistit per la Secretària General, Sra. 
Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides per 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. 
 
De l’altra, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), representat per la 
senyora Pilar Pifarré i Matas, presidenta de l’OSIC, entitat adscrita al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa 
Madrona 6-8, actuant en virtut de l’autorització del Consell d’Administració de l’OSIC de  
data .................... 
 

EXPOSEN 
 
I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix diferents tipologies dels 
esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic en funció de 
la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica, 
els grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha representants de cada diputació de 
Catalunya i també representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. I la composició dels diferents grups de treball està 
oberta a qui hi vulgui participar. 
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II.- Actualment, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona realitzen una 
política activa de suport de la programació d’espectacles professionals d’arts escèniques i 
música als equipaments escènics municipals d’arreu del país. L’objectiu dels ajuts destinats 
al foment de la programació és garantir l’accés a espectacles professionals per part de tots 
els ciutadans en un entorn de proximitat. 
 
Tret d’algunes experiències puntuals, les polítiques de suport a la programació per part de 
les dues administracions han estat tradicionalment enteses com a activitats independents, 
sense tenir gaire en compte que afecten al mateix ecosistema d’exhibició cultural. 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya actualment utilitza tres grans 
sistemes d’ajuda a la programació municipal: 

 
- Suport genèric a la programació estable dels equipaments municipals 
- Suport selectiu a un catàleg d’espectacles que bonifica el cost de la seva contractació 
- Ajuda reintegrable per a operadors teatrals basats en els ingressos de taquilla 

 
Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2012-2014 un 
Protocol al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de Govern 
de data 31 de maig de 2012) que té per objecte formalitzar la relació entre els espais 
escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Entre els principals 
serveis que es presten als ens locals, en el marc del Protocol del Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals, estan les subvencions que s’aproven anualment per donar 
suport econòmic a les programacions estables de difusió artística de caràcter professionals 
de música i arts escèniques. 
 
III.- Les parts signatàries han acordat unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal 
d’impulsar les programacions artístiques municipals per tal de: 

 
- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en  criteris 

de qualitat. 
- Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions pels 

municipis. 
 

IV.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ...... 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, pel qual: 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Objecte del conveni  
 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació escènica 
municipal, el Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona han acordat que a partir de 
l’any 2014 uniran les seves vies de suport destinades a aquesta finalitat. El Departament de 
Cultura (a través de l’OSIC) en farà la convocatòria i la Diputació de Barcelona s’hi adherirà 
en relació amb els municipis de la seva demarcació territorial. 
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Les noves vies de suport estaran orientades a: 
 

- Convenis en relació amb equipaments que, d’acord amb l’article 8 del Decret 48/2009, de 
24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya 
(SPEEM), tinguin com a mecanisme de suport econòmic el conveni: equipaments escènics 
i musicals locals multifuncionals i també centres de producció territorial. Realitzar ajuts a 
través de convenis anuals en relació als equipaments esmentats per finançar les 
programacions municipals i l’activitat comunitària associades a aquests equipaments. 
Aquest punt es desenvolupa en annex I. 
 
Pel que fa als convenis en relació amb equipaments, els ens locals o titulars dels mateixos 
signaran un conveni amb el Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona i rebran la 
subvenció corresponent directament de cada una d’aquestes dues administracions. 

 
- Ajut a la contractació d’espectacles. El suport a la programació adreçada a la resta 

d’espais escènics es realitzarà abonant un percentatge del caixet o una quantitat fixa a les 
companyies. Es confeccionarà un catàleg obert i validat per una comissió de selecció on 
intervinguin les dues administracions, els programadors municipals i experts del sector. 
Aquest punt es desenvolupa en annex II. 

 
Per a aquesta segona via (abonament d’una part del caixet a les companyies), la Diputació 
de Barcelona transferirà, trimestralment i en funció de les demandes dels ens locals, a 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la seva dotació pressupostària destinada al 
suport a la programació municipal per tal que pugui sumar-se a la dotació del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya per crear una única línia d’ajut gestionada 
administrativament des d’aquesta Oficina.  
 
La transferència de crèdit per part de la Diputació de Barcelona a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al Departament de Cultura que té com a 
objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria 
de cultura i de les entitats adscrites, és finalista i, per tant, només es pot aplicar a la 
destinació convinguda. 

 
SEGON.- Participació de les dues parts 
 
En aquest nou marc de col·laboració es garanteix la participació d’ambdues institucions en 
tots els òrgans, comissions d’avaluació i gestió dels processos derivats del sistema. 
 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciada l’aportació del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Obligacions de les parts 
 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 

 
1. Es garantirà que tots els ajuntaments amb els espais escènics que actualment estan 

adherits al protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de 
Barcelona estiguin adherits al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya (SPEEM) i al Projecte d’Indicadors de l’Entorn Municipal (PICEM). 

 
2. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest conveni hi 

haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona.  

 



33/110 

Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte cinquè. A la Comissió 
Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. En 
els dos casos, la composició és paritària. 

 
3. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els 

Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Departament de Cultura 
vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita entitat, i caldrà garantir estrictament 
els terminis establerts per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials.  

 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes sobre estats 
de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives necessàries dels 
imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a qualsevol de les dues 
administracions. 

 
4. Els convenis amb els ens que compten amb equipaments escènics i musicals locals 

multifuncionals (inclosos els que fins ara tenien la consideració de centres de producció 
territorial) tindran en consideració, a més d’una determinada activitat (programació 
escènica-musical), el desenvolupament de programes de dinamització i acció  
comunitària.  

 
5. Ambdues institucions integraran les bases de dades i crearan una interfície conjunta per 

fer més senzilla i àgil la recollida dels indicadors municipals derivats de l’activitat 
subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les dades de la seva demarcació 
respectant la llei de protecció de dades. 

 
QUART.- Aportacions econòmiques de les parts  
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per a 
l’anualitat 2014, aportaran el crèdit següent amb càrrec als seus respectius pressupostos, 
crèdit que contempla el total de l’activitat d’aquest any 2014 (gener – desembre): 

 
- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), 1.530.142,70 € amb 

càrrec a la partida 7594 D/460000103/4411/0000.  
- Diputació de Barcelona, 505.000 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

G/13103/335A0/46200 i  G/13103/335A0/46900, en funció de la naturalesa jurídica dels 
ens beneficiaris, i 465.000 € amb càrrec a la partida G/13103/335A0/45390. 

 
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
 
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les 
característiques del qual es detallen en els Annexos I i II d’aquest conveni. 
 
Pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya, un 70% es dedicarà a les actuacions 
previstes a l’annex I i un 30% a les actuacions previstes a l’annex II.  
 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. Per a la tipologia de suport contemplat en l’Annex II 
s’estableix una dotació pressupostària que en cap cas superarà els 465.000 €. 
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CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica  
 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica. 
 
A.- Comissió Institucional 
 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les següents: 
 
Composició: 

 
- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a president 
- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Barcelona, que actuarà com a 

vice-president/a 
- El/la director/a general de Creació i Empreses Culturals 
- El/la coordinador/a de Cultura de la Diputació de Barcelona 

 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió de la 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals. 
 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
 
B.- Comissió Tècnica 
 
Es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
 
Composició: 

 

- El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de president 
- El/la gerent de Cultura de la Diputació de Barcelona, que actuarà com a vice-presidenta 
- El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de 

Promoció Cultural 
- El/la cap de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona 
- El/la cap de la Unitat del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació 

de Barcelona 
- El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
- Un/a tècnic/a de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals 
- Un/a tècnic/a de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona 

 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de la 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals o un/a tècnic/a en qui delegui de la seva 
unitat. 
 
Funcions: 

 
a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les prestacions  

necessàries per a una gestió adequada. 
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui necessari  per 

garantir els bons resultats en els acords establerts. 
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SISÈ.- Vigència 
 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2014, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins el 31 de març 
de 2015. Es podrà prorrogar de manera expressa d’any en any, mitjançant la signatura 
d’addendes o nous convenis. 
 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera expressa 
a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data d’expiració del 
conveni. 
 
SETÈ.- Forma de pagament 
 
Una vegada analitzada les demandes dels ens locals, la Diputació de Barcelona avançarà 
trimestralment a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural les aportacions econòmiques 
necessàries per poder fer front a les ajudes sol·licitades. 
 
El pagament vinculat al primer trimestre de l'any s'efectuarà a la signatura del conveni. El 
pagament del segon i tercer trimestre es tramitarà al llarg del mes de maig i agost, 
respectivament. El quart trimestre, es tramitarà al llarg del mes de novembre i tindrà en 
compte la despesa real justificada procedint-se a realitzar la liquidació definitiva dels 
pagaments a justificar. 
 
VUITÈ.- Justificació  
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà amb caràcter trimestral la relació 
signada pel seu/va administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports 
dels pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la factura 
pagada, creditor, NIF, data de pagament, import, nom de l’espectacle i del municipi 
destinatari. El termini de presentació d’aquestes justificacions trimestrals serà dins el més 
següent a la finalització del trimestre corresponent. En cap cas superarà aquest termini d’un 
mes, pel fet que la seva presentació puntual és indispensable de cara a procedir al 
pagament immediatament següent. 
 
Durant el primer trimestre de cada any, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà 
a la Diputació de Barcelona una memòria detallada justificativa global del compliment de la 
destinació dels fons transferits per la Diputació de Barcelona esmentats al pacte quart i a 
l’annex II referit a l’any anterior. 
 
NOVÈ.- Comunicació  
 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de les 
marques de cadascuna de les entitats. 
 
DESÈ.- Causes de resolució  
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts podran 
optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
 
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

 
Per mutu acord de les parts. 
Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 
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ONZÈ.- Resolució de conflictes  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de 
caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si aquesta via 
amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós 
administratiu de Barcelona.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol 
efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament 
 
ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL SUPORT  A LA 
PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS MUNICIPI S: Suport a les 
programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels municipis 
mitjançant convenis en relació amb equipaments escè nics i musicals  
 
Beneficiaris:  
 
Ens locals amb els centres de producció territorial i els equipaments escènics i musicals 
locals multifuncionals. 
 
Procediment  
 
Durant el mes de febrer de 2014 caldrà fer reunions amb els representants de les entitats 
gestores dels espais escènics que poden optar a la línia del conveni. 
 
Durant els mesos de febrer i març caldrà que la comissió tècnica d’aquest conveni faci la 
valoració de totes les propostes de la província de Barcelona i de la seva dotació 
econòmica, per tal de procedir a l’aprovació i signatura dels convenis, segons la proposta de 
criteris i de valoració acordada per la taula tècnica de l’SPEEM i proposada pel grup de 
treball de l’SPEEM encarregat de consensuar aquests criteris. 
 
Durada del conveni  
 
Els convenis seran anuals i es signaran per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la Diputació de 
Barcelona i ens local. En un futur per tal de garantir l’estabilitat i, si la situació econòmica ho 
permet, es podran fer convenis pluriennals. 
 
Proposta de càlcul de suport  
 
Es tindrà en compte el que estableix l’Ordre CLT/24/2012, sobre les mesures de suport que 
han de contemplar els convenis en relació amb els equipaments escènics i musicals locals 
multifuncionals: 

 
- Suport econòmic a les activitats de l’equipament, amb especial consideració per a 

aquelles disciplines més minoritàries i les activitats de risc i d’excel·lència artística. 
- Suport econòmic percentual del pressupost global de funcionament de l’equipament, 

tenint en compte la valoració del pla director de l’equipament. 
- Suport econòmic variable a les activitats de dinamització comunitària, de producció, de 

comunicació i de creació de públics que es considerin rellevants. 
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El sistema d’ajut es basa en una proporció de la subvenció assignada a cada equipament: 
 

- Fins a un 80% en concepte de programació, tenint un pes del 8% cadascuna d’aquestes 
matèries: espectacle familiar, dansa i circ, de les quals el Departament de Cultura té un 
pla director per a les seves especificitats (plans integrals). 

- I fins un  20%  dedicat a la dinamització social comunitària. 
 

Taula de puntuació   
 

Concepte Puntuació    
PEAEM 40    
Espectacle familiar 8    
Dansa 8    
Circ 8    
Social 4    
Territorial 4    
Funcionament 8    
   Subtotal 1 80   
Projecte educatiu+Escolars 8    
Dinamització de nous públics 8    
Comunicació 4    
   Subtotal 2 20   
   Total  100 

 
Tenint en compte aquest sistema de puntuació, s’estableixen els següents criteris de 
valoració: 

 
1. Valoració de la programació tenint en compte (40 punts) 

a. Interès de la programació 
b. Coherència de la programació 
c. Grau d’innovació de la programació  

2. Programació dansa (8 punts) 
3. Programació circ (8 punts) 
4. Programació espectacles per a tots els públics (8 punts) 
5. Funcionament (8 punts) 

a. Definició objectius i estratègia  
b. Estructura i organització  
c. Programació i activitat complementària 
d. Pressupost i pla de finançament 

6. La valoració del Pla de Comunicació (4 punts) i el Pla de Públics (8 punts) es farà amb 
independència de la resta del Pla Director. En ambdós casos es valorarà: 
a. Definició missió i objectius i estratègia 
b. Accions  
c. Sistemes d’avaluació i control 

7.   Valoració de les activitats de dinamització comunitària (8 punts) 
a. Activitats pedagògiques (4 punts) 

i. Existència d’un projecte pedagògic 
ii. Interès de les activitats pedagògiques i escolars 

b. Activitats de dinamització  (4 punts) 
i. Existència d’un projecte de dinamització 
ii. Interès de les activitats 
iii. Impacte social 
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8. Igualment com a mesura correctora es podrà aplicar, entre d’altres indicadors que es 
creguin convenients, la situació  territorial -baixa densitat de població, percentatge de 
persones aturades superior a la mitjana, dificultats de mobilitat i accessibilitat  territorial- 
(4 punts), i la renda per càpita -rendes més baixes- (4 punts). 

 
Els beneficiaris d’aquest conveni hauran de tenir les dades d’activitat dins del programa 
PICEM. Aquest programa contempla indicadors que permeten mesurar, comparar i avaluar 
els resultats del conveni.  
 
Caldrà garantir que aquests indicadors siguin mesurables,  comparables i serveixin per 
avaluar els resultats del conveni. A aquest efecte, sempre que sigui possible, s’utilitzaran 
alguns dels indicadors definits en els Cercles de Comparació Intermunicipal d’Espais 
Escènics, els quals han estat elaborats pels programadors  i gestors dels espais escènics 
municipals. 
 
En aquest sentit es tindrà en compte que el desplegament dels indicadors parteixi dels 
següents objectius estratègics: 

 
- Oferir una intensa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i 

llenguatges artístics. 
- Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics. 
- Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 

una tasca continuada de fidelització del públic existent. 
- Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través 

de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat. 
 

ANNEX II AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENER ALITAT DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL SUPORT  A LA 
PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS MUNICIPI S : Suport a les 
programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels municipis a través 
del pagament a les companyies  
 
En el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions 
per donar suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis s’ha acordat una 
modalitat d’ajut als teatres i auditoris que és un suport genèric a la programació estable, que 
els permetrà contractar a preus directament subvencionats a través d’un catàleg obert i 
validat. 
 
Objectiu  
 
Ajudar a estabilitzar i incrementar l’activitat i qualitat de les programacions d’arts escèniques 
i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així com dels de titularitat 
privada amb els quals l’ens local o l’ens públic mantingui un acord de col·laboració. 
 
Beneficiaris  
 
Els ens que estiguin adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals i/o al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). 
També se’n poden beneficiar els municipis que estiguin en procés d’integració i els 
municipis petits que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 
 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions estables 
municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi. 
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S’exclouen d’aquest sistema de suport: 
- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals locals 

multifuncionals (E3) i centres de producció territorial (E4) del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya que tinguin subscrit conveni amb el 
Departament de Cultura i amb la Diputació de Barcelona, en els municipis de la seva 
demarcació. 

- Els ens locals amb equipaments singulars. 
 
Sistema de suport  
 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i formacions 
musicals que s’acullin al nou programa mitjançant la plataforma informàtica 
PROGRAMA.CAT i que presentin propostes d’arts escèniques i música que complexin els 
requisits. 
 
Es pagarà directament a les companyies i formacions un import que es determinarà segons 
la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
 
Import subvencionable  

 
- El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer cas l’import de 

taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i que la taquilla sigui 
gestionada i comporti un ingrés per a l’Ajuntament i no per a la companyia. Les despeses 
en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes, dins 
d’aquest concepte. 

- Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge gestionat 
per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

- En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA. 
- La subvenció podrà ser percentual o tenir un import fix unitari, i sempre segons les 

disponibilitats pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació 
professional que sigui sol·licitada dins els terminis i acompleixi els requisits o criteris 
descrits en aquest annex. 

- El suport global del conjunt d’administracions no superarà, en cap cas, el 60% de l’import 
subvencionable. 

- Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts 
professionals inclosos dins la programació estable d’iniciativa municipal pels quals es faci 
pagar un preu d’entrada, amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut 
per a fer-se al carrer, que podran ser gratuïtes. 

 
Activitats no subvencionables  

 
- Una activitat no podrà beneficiar-se d’aquest ajut en cas que ja hagi rebut un ajut per a la 

mateixa finalitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions o l’INAEM. 

- Una activitat no podrà beneficiar-se d’aquest ajut en cas que formi part d’altres circuits o 
xarxes existents. 

- No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi si la 
companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet (reducció com a 
mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a funcions en el mateix dia). El 
percentatge de suport es calcularà a partir del cost de la primera funció. 

- No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la Festa Major 
(exceptuant les propostes d’arts de carrer, que sí que podran rebre suport). 
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Requisits per a les companyies/formacions  
- Estar donades d’alta a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT. 
- Les companyies, grups i intèrprets hauran de ser professionals (la professionalitat s’ha de 

confirmar amb la presentació de l’habilitació empresarial o professional que sigui exigible 
per a l’exercici de l’activitat). 

- Les propostes que incorporin a l’aplicació informàtica han d’haver estat estrenades a 
Catalunya o tenir un compromís explícit de programació en un equipament que disposi 
d’una programació professional. 

- Es recomana a les companyies/formacions que s’autolimitin en el volum de propostes 
presentades a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT. En un primer moment, serà 
únicament necessari incorporar les estrenes i les obres que estiguin en període 
d’explotació. 

 
Requisits dels ens locals o espais escènics  
- Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT i sol·licitar-hi les activitats 

(espectacles i concerts). 
- Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals bàsics (E2) 

o com a altres espais escènics i musicals (E1); i també per als municipis que, tot i no estar 
integrats a l’SPEEM, estan en procés d’integració, tenir inclosos al Sistema els 
equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. Aquest requisit no serà 
necessari en el cas de municipis petits que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 

- Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres dades a la 
plataforma PICEM. 

- En el cas dels municipis de la província de Barcelona, l’ajut de la Diputació de Barcelona 
estarà condicionat a la signatura del Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals de la Diputació de Barcelona. 

 
Procediment  
- Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a l’aplicació 

informàtica PROGRAMA.CAT informant-hi sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet 
màxim ofertat, i la disponibilitat, entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls 
requereixi. 

- Les propostes es valoraran conforme a criteris de qualitat, interès cultural i adequació 
econòmica (en relació al volum i complexitat del muntatge i nombre d’intèrprets), 
mitjançant comissions artístiques assessores que es regiran amb criteris de rigor, 
transparència, neutralitat i objectivitat. Els seus membres (formats per tècnics del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l’Oficina de Difusió Artística de 
la Diputació de Barcelona, programadors municipals i/o, en el seu cas, assessors culturals) 
hauran d’estar exempts d’interessos de part i hauran de subscriure un codi que regirà els 
seus drets i deures. Aquesta valoració tindrà una correspondència proporcional amb el 
suport econòmic i podrà estar ponderada per altres criteris sociodemogràfics, tipologia 
d’equipament, d’oportunitat, de discriminació positiva segons àmbit o subàmbit artístic (en 
especial els que disposin de plans integrals específics). Transitòriament, per motius de 
calendari d’aplicació d’aquesta primera línia d’ajuts, s’estableix un suport genèric 
(especificat al final d’aquest annex) i no haurà de ser necessària la valoració de la 
comissió artística, llevat dels casos de propostes amb dificultat d’exhibició. 

- Els ens locals o espais escènics tindran uns períodes de contractació en els quals hauran 
d’informar a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT sobre el dia, l’hora i el lloc de les 
funcions del catàleg d’activitats que contractin. 

- La convocatòria serà única i també la plataforma informàtica (PROGRAMA.CAT) on les 
companyies hauran d’introduir la seva oferta i els ens locals o espais escènics hauran 
d’entrar totes les funcions professionals. Aquesta plataforma identificarà de manera clara 
la col·laboració establerta entre Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.  
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- La Generalitat de Catalunya facilitarà a la Diputació de Barcelona l’accés i interactuació 
amb la informació i dades facilitades pels programadors. Aquesta informació ha d’integrar-
se en els sistemes d’informació propis de Diputació de Barcelona per a les necessitats  de 
seguiment i gestió, també per a la gestió del coneixement i l’avaluació. De manera 
transitòria, i mentre els sistemes d’informació de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya no estiguin operant conjuntament de forma automàtica, la 
Generalitat de Catalunya es compromet a exportar la informació i lliurar-la a la Diputació 
de Barcelona en el format d'intercanvi d'informació i amb la periodicitat que s’estableixi de 
mutu acord, de manera que quedi garantida la tasca de seguiment, gestió del coneixement 
i avaluació per part d’ambdues institucions. 

- Un cop reunida la comissió tècnica i aprovats els suports del primer trimestre de 2014, es 
confirmarà als municipis i a les companyies el suport d’aquest període. Aquesta operativa 
es repetirà trimestralment i es garantirà que la notificació dels suports trimestrals 
(exceptuant el primer trimestre) es confirmi als ajuntaments i a les companyies amb 
antelació. 

- En el termini fixat, les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats 
que contractin els ens locals o espais escènics mitjançant PROGRAMA.CAT. Si es tracta 
d’activitats contractades a caixet fix, les companyies i formacions musicals hi hauran 
d’informar sobre l’import del caixet acordat amb l’ens local o espai escènic corresponent. 

- En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució mixta 
(taquilla+fix diferència caixet), caldrà que l’ajuntament trameti un document al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya que acrediti l’import total de l’activitat 
(caixet+taquilla). 

 
Calendari  
- L’organització i els criteris de selecció de propostes seran semestrals. La proposta actual 

és pel primer semestre de 2014. De cara al segon semestre es revisaran els aspectes que 
la comissió tècnica estimi oportuns. 

- El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies i formacions 
musicals per al primer semestre de 2014 es va obrir el 9 de desembre de 2013. Es 
recomana a les companyies i formacions musicals que entrin les seves propostes abans 
que s’iniciï el període de sol·licitud d’activitats per part dels ens locals o espais escènics.  

- El primer període de sol·licitud d’activitats dels ens locals o espais escènics per a les 
activitats del primer semestre de 2014 s’estableix del 6 al 24 de febrer de 2014 i un segon 
període al mes de març. 

- El període de pagament a les companyies serà d’un màxim de 30 dies a partir de la data 
de realització de l’activitat i presentació de la factura.  

 
Taules de suport econòmic  
 
En l’àmbit de la demarcació de Barcelona, se sumaran tant els barems de suport 
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2.  
 
Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cu ltura de la Generalitat de 
Catalunya per a tot Catalunya  

 

Àmbits Tipologia 
Equipaments Circ Dansa Música Teatre 
Municipis petits sense equipaments 
escènics o musicals (no integrables 
al SPEEM) 

40% 40% 25% 25% 

E1 30% 30% 20% 20% 
E2 25% 25% 15% 15% 
E3  Conveni 
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Suports addicionals:     
 
Espectacles i concerts per a públic familiar: 5% 

 
Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Ba rcelona  

 
Tipologia   de 
municipi 

Caixets ≤ 2200 € 
+ IVA 

Caixets 2201 € ≥ 
5000 € + IVA 

Caixets > 5001 € 
+ IVA 

Municipis de   
≤ 5000 hab. 

40% 30% 20% 

Municipis entre 
5001-25000 hab. 

35% 25% 20% 

Municipis entre 
25001-50000 hab. 30% 25% 15% 

Municipis de  
+50001 hab. 

25% 20% 10% 

“ 
 
Segon.-  Transferir, d’acord amb els pactes setè i vuitè del conveni, a l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (NIF XXXXXXXXX), empresa pública adscrita al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, una quantitat màxima de 
quatre-cents seixanta-cinc mil (465.000) € per fer front a les despeses derivades del 
conveni amb l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (NIF XXXXXXXXX) del 
Departament de Cultura en la modalitat de suport a les programacions municipals 
d’arts escèniques i musicals corresponents als municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona i per a la tipologia de suport contemplat en l’Annex II de 
l’esmentat conveni. 
 
Tercer.-  Satisfer aquesta transferència amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/13103/335A0/45390 del pressupost 2014, condicionada a l’aprovació efectiva de la 
modificació de crèdit número 4247 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya – Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, per al seu coneixement i efectes.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Contractació 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, a mpliar la despesa de la 
pròrroga del contracte de serveis de telecomunicaci ó de veu de la Diputació de 
Barcelona (Lot 1 Servei telefonia fixa) formalitzat  amb l’empresa TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent a l a Direcció de Serveis 
de Tecnologies i Sistemes Corporatius.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que es va adjudicar la contractació relativa als Serveis de telecomunicació de veu 
de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa) per acord del Ple de data 13 
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de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
SAU (CIF XXXXXXXXX), amb vigència des de l‘1 de novembre de 2007 al 31 
d’octubre de 2011, pels preus unitaris oferts i un import total estimatiu de 6.368.000 € 
(16% IVA inclòs), dels quals 5.400.000 € corresponien a la Diputació de Barcelona i 
968.000 € a l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT), i que es va formalitzar 
mitjançant contracte en data 3 d’octubre de 2007. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0% 
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament. 
 
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de 
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de l’IPC. 
 
Atès que la Junta de Govern, reunida el 27 d’octubre de 2011, va acordar de prorrogar 
el contracte de referència, des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 d’octubre de 
2012, pels preus unitaris actualitzats i un import total estimatiu d’1.450.847,05 € (18% 
IVA inclòs), dels quals 1.171.409,37 € corresponien a la Diputació de Barcelona i 
279.437,68 € a l’ORGT. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van incrementar en un 3,1% a partir de l’1 d’octubre de 2011, per variació de l’IPC. 
 
Atès que, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de 
juny de 2012, es va prorrogar, amb efectes d’1 de novembre de 2012 a 31 d’octubre 
de 2013, la vigència de la contractació, pels preus unitaris (18% IVA inclòs) vigents i 
per un import estimatiu de 1.264.096,98 €, més 227.537,40 € en concepte de 18% 
d’IVA, dels quals 1.020.184,47 €, més 183.633,20 € en concepte de 18% d’IVA 
corresponien a la Diputació de Barcelona i 243.912,20 €, més 43.904,20 € en concepte 
de 18% d’IVA a l’Organisme de Gestió Tributaria. 
 
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica als preus el 21% d’IVA, d’acord amb 
la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret 
20/2012, de 13 de juliol. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van incrementar en un 3,4% a partir de l’1 d’octubre de 2012, per variació de l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació, reunida el 27 de juny de 
2013, es va aprovar la pròrroga de la vigència del contracte, amb efectes des de l’1 de 
novembre de 2013 i fins a la substanciació una nova contractació, prevista per a l’1 de 
març d’enguany, pels preus unitaris (21% IVA inclòs) detallats a continuació: 
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU  
Preus per extensió tradicional 

Extensió Analògica 19,670000 
Extensió Digital Normal 29,850000 

Xarxa Corporativa 
  

Extensió Digital Avançada 38,210000 
Dependències no integrades Extensió Analògica 27.470000 
 Extensió Digital Normal 46,540000 
 Extensió Digital Avançada 59,100000 
Sistema KIRK Extensió Digital Avançada 62,070000 

 

Preus per extensió migrada 
Xarxa Corporativa Extensió Estàndard 21,490000 
 Extensió Avançada 41,780000 
Dependències no integrades Extensió Estàndard 32,220000 
 Extensió Avançada 69,220000 
Sistema DECT Extensió Avançada 71,030000 
Preus per extensió 
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu 167,110000 
Tarifes per consum 
Metropolità  0,000000 
Mòbil    0,000000 
Provincial   0,000000 
Interprovincial   0,000000 
Internacional   0,001732 

 
i per un import estimatiu de 515.808,02 €, més 108.319,69 € en concepte de 21% 
d’IVA, dels quals 428.984,92 €, més 90.086,82 € en concepte de 21% d’IVA 
corresponen a la Diputació de Barcelona i 86.823,10 €, més 18.232,86 € en concepte 
de 21% d’IVA a l’ORGT.  
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van incrementar en un 0,3% a partir de l’1 d’octubre de 2013, per variació de l’IPC. 
 
Atès l’escrit del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 14 de 
febrer d’enguany, la part del qual que interessa es transcriu a continuació: 
 

“En relació al contracte relatiu als Serveis de telecomunicació de veu de la 
Diputació de Barcelona, LOT 1-Servei de telefonia fixa (expedient núm. 2006/8783), 
adjudicat a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. sol·licitem l’ampliació de la 
despesa des de l’1 de març de 2014 fins al 31 de maig  de 2014, per tal de poder 
garantir la prestació dels serveis de telecomunicació de veu de telefonia fixa, atesa 
la necessitat de continuïtat del servei.  
 
La nova contractació s’ha efectuat mitjançant un procés de compra agregada 
conforme a l’acord d’homologació realitzat pel Consorci LOCALRET dels serveis de 
telecomunicacions amb els principals operadors de telecomunicacions. Per la qual 
cosa, la Diputació de Barcelona i LOCALRET han signat un Conveni de 
col·laboració, que permet la possibilitat d’adherir-se a la contractació agregada dels 
serveis de telecomunicacions als municipis, essent una eina més de treball en xarxa 
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que ofereix la Diputació de Barcleona als seus municipis perquè aquests puguin 
millorar la qualitat i eficàcia dels seus serveis així com optimitzar recursos. 
 
Vistes les ofertes presentades i davant la latent possibilitat d’un canvi d’operador en 
la prestació del servei de telefonia fixa, sens perjudici de la valoració final, es 
sol·licita una ampliació de despesa per un termini màxim de 3 mesos, que seria el 
temps necessari per a la migració del servei de telefonia fixa a un hipotètic nou 
operador. Per tant, amb la finalitat d’evitar qualsevol inconvenient que pugués 
afectar a la correcta prestació del servei, es sol·licita la present ampliació de 
despesa des de l’1 de març de 2014 fins al 31 de maig  de 2014. 
 
.../... 
 
L’import d’aquesta ampliació de despesa és de  quatre-cents seixanta-dos mil    
vuit-cents cinquanta euros amb vuitanta-tres cèntims (462.850,83) € (21% IVA 
inclòs), i la seva imputació correspon al següent detall, desglossat amb el següents 
conceptes:  

 
a) Xarxa Corporativa  per un import de 383.823,99  €  (21% IVA inclòs) que anirà 

carregat a l’aplicació pressupostària G/20300/926A0/22200 del vigent pressupost 
corporatiu  

b) ORGT per un import de 79.026,84 € (21% IVA inclòs) que anirà carregat a 
l’aplicació pressupostària 931 222  del vigent pressupost. 
 

Aquesta ampliació de despesa resta condicionada a que s’alliberi per part de la 
Junta de Govern de data 27 de febrer de 2014, els imports esmentats en els 
paràgrafs anteriors corresponents al contracte dels Serveis de Telecomunicació 
(veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària 
(exp. 2013/211). ” 

 
Atesa la data d'adjudicació d'aquesta contractació, no li és d'aplicació la Disposició 
Addicional trentena quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP) -modificació operada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, amb efectes de 
28.6.13- i de conformitat amb la DT 1a. 2n paràgraf del TRLCSP. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1 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). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ampliar en 462.850,83 € (21% IVA inclòs) la despesa generada per la 
pròrroga del contracte formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU 
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(CIF XXXXXXXXX) en data 2 de març de 2006, relatiu a Serveis de telecomunicació 
de veu de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa), en considerar el 
període comprès entre l’1 de març i, com a màxim, el 31 de maig de 2014, amb càrrec 
als corresponents pressupostos, segons es detalla a continuació: 
 
Xarxa Corporativa:  
 
383.823,99 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300/926A0/22200 de 2014  
 
ORGT: 
 
79.026,84 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22200  de 2014 
 
i amb els següents preus unitaris (21% IVA inclòs): 
 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU  
Preus per extensió tradicional 

Extensió Analògica 19,740000 
Extensió Digital Normal 29,940000 

Xarxa Corporativa 
  

Extensió Digital Avançada 38,320000 
Dependències no integrades Extensió Analògica 27,550000 
 Extensió Digital Normal 46,680000 
 Extensió Digital Avançada 59,280000 
Sistema KIRK Extensió Digital Avançada 62,250000 

 
Preus per extensió migrada 
Xarxa Corporativa Extensió Estàndard 21,550000 
 Extensió Avançada 41,900000 
Dependències no integrades Extensió Estàndard 32,320000 
 Extensió Avançada 69,430000 
Sistema DECT Extensió Avançada 71,240000 
Preus per extensió 
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu 167,610000 
Tarifes per consum 
Metropolità  0,000000 
Mòbil    0,000000 
Provincial   0,000000 
Interprovincial   0,000000 
Internacional   0,001732 

 
d’acord amb l’escrit del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de 
data 14 de febrer de 2014.  
 
Segon.-  Condicionar l’acord anterior a l’aprovació, per part de la Junta de Govern, de 
l’alliberament dels imports que s’hi indica, inicialment autoritzats per al contracte dels 
Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària (exp. 2013/211).  
 



47/110 

Tercer.-  Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a 
Barcelona, XXXX, per al seu coneixement i efectes. 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, a mpliar la despesa de la 
pròrroga del contracte de serveis de telecomunicaci ó de veu de la Diputació de 
Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils) form alitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent a la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist que es va adjudicar la contractació relativa als serveis de telecomunicació de veu 
de la Diputació de Barcelona (lot 2: Serveis comunicacions mòbils) per acord del Ple 
de data 13 de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, SAU (CIF XXXXXXXXX), amb vigència des de l‘1 de novembre 
de 2007 a 31 d’octubre de 2011, pels preus unitaris oferts i un import total estimatiu de 
1.832.000 € (16% IVA inclòs), dels quals 1.760.000 € corresponien a la Diputació de 
Barcelona i 72.000 € a l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT), i que es va 
formalitzar mitjançant contracte en data 3 d’octubre de 2007. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0% 
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament. 
 
Atès que per decret, de data 9 de març de 2010, es va aprovar una ampliació de 
132.837,43 € (16% IVA inclòs) en la despesa prevista per a la corporació. 
 
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de 
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de 
l’IPC. 
 
Atès que per decret de data 15 de febrer de 2011, tot actualitzant el nombre de 
terminals existents, es va tornar a ampliar la despesa generada per la Diputació, en 
aquest cas en 25.000 € (18% IVA inclòs). 
 
Atès que la Junta de Govern, reunida el 27 d’octubre de 2011, va acordar de prorrogar 
el contracte de referència, des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 d’octubre de 
2012, pels imports unitaris (18% IVA inclòs) actualitzats i un import total estimatiu de 
741.304,99 € (18% IVA inclòs), dels quals 682.654,40 € corresponien a la Diputació de 
Barcelona i 58.650,59 € a l’ORGT. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van incrementar en un 3,1% a partir de l’1 d’octubre de 2011, per variació de l’IPC. 
 



48/110 

Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 30 de maig de 2012, es va 
prorrogar, amb efectes d’1 de novembre de 2012 a 31 d’octubre de 2013, la vigència 
de la contractació, pels preus unitaris (18% IVA inclòs) vigents i per un import estimatiu 
de 638.995,73 €, més 115.019,23 € en concepte de 18% d’IVA, dels quals 
583.489,42€, més 105.028,10 € en concepte de 18% d’IVA corresponien a la Diputació 
de Barcelona i 55.506,31 €, més 9.991,13 € en concepte de 18% d’IVA a l’ORGT. 
 
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica al preu el 21% d’IVA, d’acord amb la 
modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret 20/2012, 
de 13 de juliol. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van incrementar en un 3,4% a partir de l’1 d’octubre de 2012, per variació de 
l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació, de data 27 de juny de 2013, 
es va aprovar la pròrroga de la vigència del contracte, amb efectes des de l’1 de 
novembre de 2013 i fins a la  substanciació d’una nova contractació, prevista per a l’1 
de març d’enguany, pels preus unitaris (21% IVA inclòs) detallats a continuació:   
 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU 

      
Quota mensual per 

extensió (€) 
Preus        
Consum mínim      5,540000 
Blackberry    31,870000 
UMTS/HSDPA (100 Mb  
Inclosos en quota)    16,600000 

Tarifes per consum Preu / segon  % descompte  Preu / segon amb 
descompte 

A mòbil corporatiu 0,000000 0 0,000000 
A fix corporatiu. 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu 
operador adjudicatari 0,000000 0 0,000000 

A mòbil no corporatiu altres 
operadors. 0,000000 0 0,000000 

A fix nacional 0,000000 0 0,000000 
Rebudes en itinerancia 0,004600 0 0,004600 
En itinerancia 0,014854 0 0,014854 
Internacional  0,005184 0 0,005184 
Missatge a Mòbils 0,012100 0 0,012100 
UMTS/HSDPA Preu /Mb 0,484000 0 0,484000 
Tarifa Preu/trucada  % descompte Preu / trucada 
Establiment de trucada 0,221548 0 0,221548 

 
i per un import estimatiu de 161.765,82 €, més 33.970,82 € en concepte de 21% d’IVA, 
dels quals 143.003,74 €, més 30.030,78 en concepte de 21% d’IVA corresponen a la 
Diputació de Barcelona i 18.762,08 €, més 3.940,04 € en concepte de 21% d’IVA a 
l’ORGT. 
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Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van incrementar en un 0,3% a partir de l’1 d’octubre de 2013, per variació de l’IPC. 
 
Atès l’escrit del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 14 de 
febrer d’enguany, la part del qual que interessa es transcriu a continuació:  

 
“En relació al contracte relatiu als Serveis de telecomunicació de veu de la 
Diputació de Barcelona, LOT 2-Serveis de comunicacions mòbils (expedient núm. 
2006/8783), adjudicat a l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU. 
sol·licitem l’ampliació de la despesa des de l’1 de març de 2014 fins al 31 de maig  
de 2014, per tal de poder garantir la prestació dels serveis de comunicacions 
mòbils, atesa la necessitat de continuïtat del servei.  
 
La nova contractació s’ha efectuat mitjançant un procés de compra agregada 
conforme a l’acord d’homologació realitzat pel Consorci LOCALRET dels serveis de 
telecomunicacions amb els principals operadors de telecomunicacions. Per la qual 
cosa, la Diputació de Barcelona i LOCALRET han signat un Conveni de 
col·laboració, que permet la possibilitat d’adherir-se a la contractació agregada dels 
serveis de telecomunicacions als municipis, essent una eina més de treball en xarxa 
que ofereix la Diputació de Barcleona als seus municipis perquè aquests puguin 
millorar la qualitat i eficàcia dels seus serveis així com optimitzar recursos. 
 
Vistes les ofertes presentades i davant la latent possibilitat d’un canvi d’operador en 
la prestació del servei de comunicacions mòbils, sens perjudici de la valoració final, 
es sol·licita una ampliació de despesa de com a màxim 3 mesos, que seria el temps 
necessari per a la migració del servei de comunicacions mòbils a un hipotètic nou 
operador. Per tant, amb la finalitat d’evitar qualsevol inconvenient que pugués 
afectar a la correcta prestació del servei, es sol·licita la present ampliació de 
despesa de l’1 de març de 2014 fins al 31 de maig  de 2014. 
 
.../... 
 
L’import d’aquesta ampliació de despesa és de  cent quaranta-set mil dos-cents 
quaranta-un euros amb setanta-un cèntims (147.241,71) € (21% IVA inclòs), i la 
seva imputació correspon al següent detall, desglossat amb el següents conceptes:  

 
a) Xarxa Corporativa  per un import de 130.165,23  €  (21% IVA inclòs) que anirà 

carregat a l’aplicació pressupostària G/20300/926A0/22200 del vigent pressupost 
corporatiu.  

 
b) ORGT per un import de 17.076,48  € (21% IVA inclòs) que anirà carregat a 

l’aplicació pressupostària 931 22200 del vigent pressupost.   
 

Aquesta ampliació de despesa resta condicionada a que s’alliberi per part de la 
Junta de Govern de data 27 de febrer de 2014, els imports esmentats en els 
paràgrafs anteriors corresponents al contracte dels Serveis de Telecomunicació 
(veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària 
(exp. 2013/211).” 
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Atesa la data d'adjudicació d'aquesta contractació, no li és d'aplicació la Disposició 
Addicional trentena quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP) -modificació operada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, amb efectes de 
28.6.13- i de conformitat amb la DT 1a. 2n paràgraf del TRLCSP. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1 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). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ampliar en 147.241,71 € (21% IVA inclòs) la despesa generada per la  
pròrroga del contracte corresponent a Serveis de telecomunicació de veu de la 
Diputació de Barcelona (lot 2: Serveis comunicacions mòbils), formalitzat en data 3 
d’octubre de 2007 amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU              
(CIF XXXXXXXXX), en considerar el període comprès entre l’1 de març i, com a 
màxim, el 31 de maig de 2014, amb càrrec als corresponents pressupostos, segons es 
detalla a continuació: 
 
Xarxa Corporativa: 
130.165,23 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/20300/926A0/22203 de 2014 
 
ORGT: 
17.076,48 €  (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22200 de 2014 
 
i amb els següents preus unitaris (21% IVA inclòs): 
 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU 

    
Quota mensual per 

extensió (€) 
Preus     
Consum mínim   5,550000 
Blackberry   31,970000 
UMTS/HSDPA (100 Mb  
Inclosos en quota)   16,650000 

Tarifes per consum Preu / segon  % descompte  Preu / segon amb 
descompte 

A mòbil corporatiu 0,000000 0 0,000000 
A fix corporatiu. 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu 
operador adjudicatari 0,000000 0 0,000000 
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Tarifes per consum Preu / segon  % descompte  Preu / segon amb 
descompte 

A mòbil no corporatiu altres 
operadors. 0,000000 0 0,000000 

A fix nacional 0,000000 0 0,000000 
Rebudes en itinerancia 0,004600 0 0,004600 
En itinerancia 0,014854 0 0,014854 
Internacional  0,005184 0 0,005184 
Missatge a Mòbils 0,012100 0 0,012100 
UMTS/HSDPA Preu /Mb 0,484000 0 0,484000 
Tarifa Preu/trucada  % descompte  Preu / trucada 
Establiment de trucada 0,221550 0 0,221550 

 
d’acord amb l’escrit del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de 
data 14 de febrer de 2014. 
 
Segon.-  Condicionar l’acord anterior a l’aprovació, per part de la Junta de Govern, de 
l’alliberament dels imports que s’hi indiquen, inicialment autoritzats per al contracte 
dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària (exp. 2013/211).  
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a 
Barcelona, XXXX, per al seu coneixement i efectes. 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, r eajustar comptablement la 
contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la 
Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Trib utària (ORGT) mitjançant 
contracte derivat de l’Acord Marc d’Homologació adj udicat pel Consorci 
LOCALRET.-  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: 
 
Per decret de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar la proposta de contractació dels 
Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades)  de la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), derivada de l’Acord Marc d’Homologació de 
serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret el 14 de febrer de 2011 i 
prorrogat per Decret de 26 d’abril de 2013 d’acord amb les previsions contingudes en 
el conveni signat en data 27.02.2013 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Localret per a la contractació centralitzada dels serveis següents: LOT 1 Serveis de 
comunicacions de veu en ubicació fixa, LOT 2 Serveis de comunicacions mòbils de 
veu i dades i LOT 3 Servei de dades i d’accés a Internet. 
 
Aquesta contractació aglutina tots els serveis de telecomunicació de la Diputació de 
Barcelona, que en l’actualitat es troben recollits en els contractes següents:   
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1.- Serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (Exp: 2006/8783). 
LOT 1- Servei de telefonia fixa i  LOT 2-Serveis de comunicacions mòbils.  

 
2.- Servei de comunicacions de dades i accés a Internet de la Diputació de Barcelona 

(Exp: 2012/1201).  
 
3.- Serveis de comunicació de dades de les oficines de la xarxa de Parcs Naturals de 

la Diputació de Barcelona (Exp.: 2012/5220). 
 
La data prevista d’inici de la contractació era l’1 de gener de 2014. No obstant això, i 
com a conseqüència de l’endarreriment dels tràmits de la nova contractació, es van 
prorrogar els següents expedients fins la substanciació de la nova contractació, 
prevista per a l’1 de març de 2014: 
 
1.- Serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (Exp: 2006/8783): 
 

LOT 1-Servei de telefonia fixa, amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U, 
NIF: XXXXXXXXX (Acord 292/13) 
 
LOT 2 Serveis de comunicacions mòbils, amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA S.A.U., NIF: XXXXXXXXX. (Acord 293/13).   
 

2.- Servei de comunicacions de dades i accés a Internet de la Diputació de Barcelona 
(Exp: 2012/1201), amb l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., Sociedad 
Unipersonal, NIF: XXXXXXXXX (10479/13) 

 
3.- Serveis de comunicació de dades de les oficines de la xarxa de Parcs Naturals de 

la Diputació de Barcelona (Exp: 2012/5220), amb l’empresa TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A., Sociedad Unipersonal, NIF: XXXXXXXXX (10477/13) 

 
A la vista de les ofertes presentades en el procés d’aquesta nova contractació i i 
davant la latent possibilitat d’un canvi d’operador en la prestació del servei de telefonia 
fixa (LOT 1) i mòbil (LOT 2), sens perjudici de la valoració final, es sol·licita un 
reajustament comptable per un termini màxim de 5 mesos, que seria el temps 
necessari per a la migració del servei de telefonia fixa i mòbil a un hipotètic nou 
operador. Paral·lelament s’estan tramitant les corresponents pròrrogues i ampliacions 
de despesa dels contractes vigents fins la substanciació de la nova contractació, 
prevista com a màxim per a l’1 de juny de 2014. 
 

Com a conseqüència de l’abans esmentat s’han realitzat les següents operacions 
comptables: 
 

Núm. 
Expedient 

Aplicació 
Pressupostària 

Núm. 
Ajustament 

Exercici Import 
Ajustament 

LOT 1          
2013/211 G/20300/926A0/22200 1402900037  2014 (A) -438.990,83 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200 1402900038  2014 (A) -239.322,92 € 
2013/211 ORGT     -132.499,58 € 

LOT 2         
2013/211 G/20300/926A0/2200 1402900039  2014(A) -243.177,50 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200 1402900040  2014 (A) -55.129,58 € 
2013/211 ORGT   2014(A) -16.500,00 € 
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Núm. 
Expedient 

Aplicació 
Pressupostària 

Núm. 
Ajustament 

Exercici Import 
Ajustament 

LOT 3          
2013/211 G/20300/926A0/22200  1402900044 2016 (A) -122.040,00 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200 1402900041 2014 (A) -515.233,75 € 
2013/211 G/20300/332A0/22200 1402900042 2014 (A) -511.748,75 € 
2013/211 G/20300/173A0/22200 1402900043 2014 (A) -30.625,00 € 
2013/211 ORGT     -346.827,92 € 

          
LOT 1          

2013/211 G/20300/926A0/22200  1402900037 2016 (A) 438.990,83 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200 1402900038  2016 (A) 239.322,92 € 
2013/211 ORGT     132.499,58 € 

LOT 2         
2013/211 G/20300/926A0/2200  1402900039 2016 (A) 243.177,50 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200  1402900040 2016 (A) 55.129,58 € 
2013/211 ORGT   2016 (A) 16.500,00 € 

LOT 3          
2013/211 G/20300/926A0/22200  1402900044 2016 (A) 122.040,00 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200  1402900041 2016 (A) 515.233,75 € 
2013/211 G/20300/332A0/22200  1402900042 2016 (A) 511.748,75 € 
2013/211 G/20300/173A0/22200  1402900043 2016 (A) 30.625,00 € 
2013/211 ORGT     346.827,92 € 

 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2014, sobre 
delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de 
desembre de 2013 (publicada al 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 el següent 
 

ACORD 
 

Reajustar comptablement les imputacions pressupostàries per adequar-les a la nova 
data d’efectes, prevista com a màxim per a l’1 de juny de 2014, tot alliberant els 
imports corresponents als mesos de gener a maig, d’acord amb el detall següent:  
 

Núm. 
Expedient 

Aplicació 
Pressupostària 

Núm. 
Ajustament 

Exercici Import 
Ajustament 

LOT 1          
2013/211 G/20300/926A0/22200 1402900037  2014 (A) -438.990,83 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200  1402900038 2014 (A) -239.322,92 € 
2013/211 ORGT     -132.499,58 € 

LOT 2         
2013/211 G/20300/926A0/2200  1402900039 2014(A) -243.177,50 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200 1402900040 2014 (A) -55.129,58 € 
2013/211 ORGT   2014(A) -16.500,00 € 

LOT 3          
2013/211 G/20300/926A0/22200  1402900044 2016 (A) -122.040,00 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200  1402900041 2014 (A) -515.233,75 € 
2013/211 G/20300/332A0/22200  1402900042 2014 (A) -511.748,75 € 
2013/211 G/20300/173A0/22200 1402900043 2014 (A) -30.625,00 € 
2013/211 ORGT   2016 (A) -346.827,92 € 
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Núm. 
Expedient 

Aplicació 
Pressupostària 

Núm. 
Ajustament 

Exercici Import 
Ajustament 

LOT 1          
2013/211 G/20300/926A0/22200  1402900037 2016 (A) 438.990,83 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200 1402900038  2016 (A) 239.322,92 € 
2013/211 ORGT     132.499,58 € 

LOT 2         
2013/211 G/20300/926A0/2200  1402900039 2016 (A) 243.177,50 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200  1402900040 2016 (A) 55.129,58 € 
2013/211 ORGT   2016 (A) 16.500,00 € 

LOT 3          
2013/211 G/20300/926A0/22200 1402900044 2016 (A) 122.040,00 € 
2013/211 G/20300/491A0/22200 1402900041 2016 (A) 515.233,75 € 
2013/211 G/20300/332A0/22200  1402900042 2016 (A) 511.748,75 € 
2013/211 G/20300/173A0/22200  1402900043 2016 (A) 30.625,00 € 
2013/211 ORGT    346.827,92 € 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, declarar un conjunt 
de béns informàtics, com a efectes no utilitzables,  donar-los de baixa de 
l’inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i 
ajuntaments.-  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: 
 
Amb motiu dels escrits de dates 16 d’octubre i 11, 16 i 18 de desembre 2013 i 17 de 
gener de 2014, enviats a aquesta Oficina des de la Direcció de Serveis de Tecnologies 
i Sistemes Corporatius d’aquesta Corporació, s’inicia la tramitació de l’expedient 
administratiu oportú per a la cessió de diversos béns informàtics per haver quedat 
obsolets. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 21 i 22 de gener, respectivament. 
 
Vist l’informe tècnic  favorable  a la  declaració  de baixa  de l’Inventari de data 23 de 
gener de 2014, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament  de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu 
grau d’obsolescència. 
 
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats 
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en 
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris 
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple 
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996). 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) 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). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i 
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns 
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).  
 
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”. 
 
Tercer.-  Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i  
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya.  
 
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
de cessió d’ús en precari de l’edifici Pavelló Pone nt, del recinte de la Maternitat, 
a favor d’Intracatalònia, SA, per a la seva utilitz ació per l’Agència Catalana de 
Notícies.-  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 Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Pavelló Ponent, situat al Recinte 
de la Maternitat de Barcelona, carrer Travessera de les Corts, 131-159, de 1.311,04 m2 
de superfície construïda, que consta de plantes soterrani, baixa i primera, el qual figura 
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F000958, amb la naturalesa 
jurídica de bé patrimonial. 
 
L'Agència Catalana de Notícies, creada l'any 1999, és una de les primeres agències 
de notícies digitals creades a Europa, pionera en l'ús de les tecnologies de la 
informació, l'organització descentralitzada i el teletreball aplicats a un entorn periodístic 
virtual. L'empresa propietària de l'Agència és la societat de capital públic Intracatalònia 
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SA, participada un 70% per la Generalitat de Catalunya i un 30% per la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
Intracatalònia, SA té com a objecte social la prestació i gestió dels serveis i activitats 
de comunicació escrita, ràdio i televisió en l’àmbit local i comarcal de les zones de 
parla catalana, així com en l’àmbit de l’estat espanyol. 
 
Mitjançant escrit de data 9 de setembre de 2013, Intracatalònia, SA va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona la possibilitat d’utilitzar el Pavelló Ponent del Recinte de la 
Maternitat com a seu corporativa de l’Agència Catalana de Notícies i com a base 
d’operacions dels redactors de Barcelona, i a tots els efectes, per al desenvolupament 
de la seva activitat. 
 
La Diputació de Barcelona manifestà la voluntat d’atendre la petició d’Intracatalònia, 
SA, mitjançant la formalització d’un instrument jurídic que regulés la cessió del Pavelló 
Ponent, atès que no estava previst destinar-lo a cap dels usos propis per als serveis 
que presta. 
 
Fins a la formalització del referit instrument jurídic, i mitjançant decret de la Presidència 
delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de 20 de 
setembre de 2013, la Diputació de Barcelona va aprovar un contracte d’arrendament 
del referit edifici, per adjudicació directa, a favor d’Intracatalònia, SA, amb l’objecte que 
el pogués ocupar de manera immediata, atesa la necessitat urgent manifestada per 
aquesta per tal d’executar les tasques prèvies necessàries per instal·lar la seu de 
l’Agència Catalana de Notícies. 
 
Des de l’any 2006 l’edifici Pavelló Ponent ha estat la seu de la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL), entitat creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a 
l’audiovisual local català, donant resposta a les seves necessitats i contribuint a la 
dinamització del sector. En l’actualitat, la XAL ha passat a ocupar un altre espai dins 
del mateix recinte de la Maternitat. 
 
Amb el trasllat de l’Agència Catalana de Notícies al Pavelló Ponent, per una banda, es 
reforça l’esperit de col·laboració i coordinació entre ambdues entitats amb l’objectiu 
comú de garantir l’interès general que suposa l’accés a la informació a través dels 
mitjans públics i, d’altra banda, s’aprofiten les infraestructures ja existents, amb el 
conseqüent estalvi de recursos públics. 
 
Entre les principals finalitats de la Diputació de Barcelona figura la de portar a terme 
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats públiques i privades que 
desenvolupen activitats beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
Les finalitats d’Intracatalònia, SA són d’utilitat social per al conjunt dels ciutadans i el 
seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de caràcter local. 
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Una vegada posades d’acord ambdues parts, és voluntat de la Diputació de Barcelona 
tramitar la cessió d’ús en precari de l’edifici Pavelló Ponent, mitjançant la signatura 
d’un conveni. 
 
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de 3 de febrer de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i 
en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
Vist el que disposa l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de patrimoni dels ens locals, que permet la cessió en precari de l’ús dels 
béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades 
sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, 
sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 
 
Vist que d’acord amb l’article 75.4 del Decret 336/1988, Intracatalònia, SA no resta en 
relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta dirigeix la 
seva activitat, ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de la societat. 
 
Vist que segons l’article 76 del Decret 336/1988, el precari s’extingeix per la 
reclamació del bé feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un 
mes d’antelació, per la devolució d’aquest per part del precarista i també, 
automàticament, en el cas que el bé es destini a una altra finalitat. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2.f) 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la minuta de conveni de cessió d’ús en precari de l’edifici Pavelló 
Ponent, situat al Recinte de la Maternitat de Barcelona, carrer Travessera de les Corts,        
131-159, de 1.311,04 m2 de superfície construïda, que consta de plantes soterrani, 
baixa i primera, a favor d’Intracatalònia, SA, per tal que pugui ser destinat com a seu 
corporativa de l’Agència Catalana de Notícies i com a base d’operacions dels 
redactors de Barcelona, i a tots els efectes, per al desenvolupament de la seva 
activitat, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
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“ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I INTRACATA LÒNIA, SA PER A 
LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI DE L’EDIFICI PAVELLÓ PONE NT, SITUAT AL RECINTE 
DE LA MATERNITAT DE BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per 
 
INTRACATALÒNIA, SA, representada per 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Pavelló Ponent, situat al Recinte 
de la Maternitat de Barcelona, carrer Travessera de les Corts, 131-159, de 1.311,04 m2 de 
superfície construïda, que consta de plantes soterrani, baixa i primera, el qual figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F000958, amb la naturalesa jurídica de bé 
patrimonial. 
 
II. Que l'Agència Catalana de Notícies, creada l'any 1999, és una de les primeres agències 
de notícies digitals creades a Europa, pionera en l'ús de les tecnologies de la informació, 
l'organització descentralitzada i el teletreball aplicats a un entorn periodístic virtual. 
L'empresa propietària de l'Agència és la societat de capital públic Intracatalònia, SA, 
participada un 70% per la Generalitat de Catalunya i un 30% per la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. 
 
III. Que Intracatalònia, SA té com a objecte social la prestació i gestió dels serveis i activitats 
de comunicació escrita, ràdio i televisió en l’àmbit local i comarcal de les zones de parla 
catalana, així com en l’àmbit de l’estat espanyol. 
 
IV. Que mitjançant escrit de data 9 de setembre de 2013, Intracatalònia, SA va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona la possibilitat d’utilitzar el Pavelló Ponent del Recinte de la Maternitat 
com a seu corporativa de l’Agència Catalana de Notícies i com a base d’operacions dels 
redactors de Barcelona, i a tots els efectes, per al desenvolupament de la seva activitat. 
 
V. Que la Diputació de Barcelona manifestà la voluntat d’atendre la petició d’Intracatalònia, 
SA, mitjançant la formalització d’un instrument jurídic que regulés la cessió del Pavelló 
Ponent, atès que no estava previst destinar-lo a cap dels usos propis per als serveis que 
presta. 
 
VI. Que fins a la formalització del referit instrument jurídic, i mitjançant decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de 20 de 
setembre de 2013, la Diputació de Barcelona va aprovar un contracte d’arrendament del 
referit edifici, per adjudicació directa, a favor d’Intracatalònia, SA, amb l’objecte que el 
pogués ocupar de manera immediata, atesa la necessitat urgent manifestada per aquesta 
per tal d’executar les tasques prèvies necessàries per instal·lar la seu de l’Agència Catalana 
de Notícies. 
 
VIII. Que amb el trasllat de l’Agència Catalana de Notícies al Pavelló Ponent, per una banda, 
es reforça l’esperit de col·laboració i coordinació entre ambdues entitats amb l’objectiu comú 
de garantir l’interès general que suposa l’accés a la informació a través dels mitjans públics 
i, d’altra banda, s’aprofiten les infraestructures ja existents, amb el conseqüent estalvi de 
recursos públics. 
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IX. Que entre les principals finalitats de la Diputació de Barcelona figura la de portar a terme 
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats públiques i privades que 
desenvolupen activitats beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 
 
X. Que les finalitats d’Intracatalònia, SA són d’utilitat social per al conjunt dels ciutadans i el 
seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de caràcter local. 
 
XI. Que una vegada posades d’acord ambdues parts, és voluntat de la Diputació de 
Barcelona tramitar la cessió d’ús en precari de l’edifici Pavelló Ponent, mitjançant la 
signatura d’un conveni. 
 
XII. Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, acorden subscriure aquest conveni d’acord amb els següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús en precari, per part de la Diputació de Barcelona 
a favor de l’empresa Intracatalònia, SA, de l’edifici Pavelló Ponent, situat al Recinte de la 
Maternitat de Barcelona, carrer Travessera de les Corts, 131-159, de 1.311,04 m2 de 
superfície construïda, que consta de plantes soterrani, baixa i primera, el qual figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F000958, amb la naturalesa jurídica de bé 
patrimonial. 
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona cedirà a Intracatalònia, SA dues places d’aparcament 
dins del Recinte, sempre que disposi de places suficients. 
 
D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, Intracatalònia, SA no 
resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta 
Corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de la 
societat. 
 
Segon.- Destinació 
 
Intracatalònia, SA destinarà l’edifici objecte d’aquesta cessió d’ús com a seu corporativa de 
l’Agència Catalana de Notícies i com a base d’operacions dels redactors de Barcelona, i a 
tots els efectes, per al desenvolupament de la seva activitat. 
 
Qualsevol ús de l’edifici objecte del present conveni per a una destinació diferent a l’abans 
especificada significarà l’extinció automàtica d’aquest. 
 
Tercer.- Termini, vigència i eficàcia 
 
La durada màxima d’aquesta cessió en precari serà de quatre anys, a comptar des del 
moment de la signatura d’aquest conveni, moment en el qual aquest edifici, en tot cas, 
revertirà a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Contraprestació econòmica 
 
La cessió d’ús en precari dels espais a favor d’Intracatalònia és gratuïta i el seu ús 
merament tolerat. 
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Cinquè.- Despeses i impostos 
 
Intracatalònia, SA assumirà totes les despeses que puguin originar-se en concepte de 
l’Impost sobre Béns Immobles, així com d’altres impostos i taxes estatals i municipals i altres 
despeses de l’edifici que siguin repercutibles. 
 
Serà a càrrec d’Intracatalònia, SA el pagament de la part proporcional de les despeses que 
trimestralment li facturarà la Diputació de Barcelona derivades del manteniment dels espais 
exteriors d’ús general del recinte, jardineria, manteniment de l’enllumenat públic, de les 
xarxes de serveis i clavegueram, vigilància, neteja, així com els impostos (IBI, taxes i altres 
impostos repercutibles) que corresponguin, i de totes aquelles que, amb caràcter general, 
resultin del funcionament normal del recinte.  
 
El coeficient de participació es fixa en un 2,118154% del total de les despeses del recinte 
Maternitat. Aquest coeficient es fixa d’acord amb el Programa de gestió del recinte 
Maternitat que és vigent en el moment de formalitzar aquest conveni, o bé amb el que acordi 
de nou la Comissió d’Administració del Recinte Maternitat. 
 
Intracatalònia, SA designarà un representant que s’incorporarà a la Comissió 
d’Administració del recinte Maternitat. 
 
Sisè.- Obres i instal·lacions 
 
A) Obres inicials. 
 
En cas que per a l’activitat d’Intracatalònia, SA sigui necessari efectuar obres i instal·lacions, 
aquestes aniran al seu càrrec i requeriran autorització expressa de la Diputació de 
Barcelona. 
 
B) Obres ordinàries, extraordinàries i estructurals. 
 
Intracatalònia, SA no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària o estructural en 
l’edifici cedit en ús, fora de petites reparacions de manteniment d’instal·lacions, sense 
l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona.  
 
L’autorització necessària per la realització de qualsevol tipus d’obra requerirà sol·licitud 
prèvia acompanyada de memòria o projecte d’obres, que haurà de ser informada per la 
Subdirecció d’Edificació de la Corporació i, en tot cas, la realització dels treballs seran a 
càrrec d’Intracatalònia, SA. 
 
En qualsevol cas aniran per compte i càrrec d’Intracatalònia, SA els costos relatius a les 
llicències d’activitat i d’obres que sigui necessari tramitar. 
 
Setè.- Estat de l’edifici 
 
L’edifici cedit té les condicions d’ús per a oficines, lliure de càrregues i gravàmens. 
 
La Diputació de Barcelona cedeix el SAI que hi ha instal·lat a les oficines a Intracatalònia.  
 
L’edifici disposa d’una instal·lació de grup electrogen en la planta soterrani. La Diputació de 
Barcelona cedeix l’edifici amb aquesta instal·lació desconnectada i fora de servei. En 
qualsevol moment  la Diputació de Barcelona podrà retirar el grup per al seu ús , anant les 
despeses ocasionades al seu càrrec. 
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Serà per compte i càrrec d’Intracatalònia, SA la gestió integral del funcionament i el 
manteniment de les instal·lacions, serveis i subministraments continus, que s’enumeren a 
continuació, llevat del parallamps: 
 
- Part constructiva de l’edifici (estructural, façanes, coberta i tancaments) 
- Manteniment del clima 
- Manteniment del sistema i centraleta d’incendis 
- Desinfecció i analítiques ACS per legionel·la 
- Manteniment del salvaescales 
- Manteniment xarxa d’abastament i sanejament d’aigua (part interna edifici) 
 
Intracatalònia, SA es compromet a passar les inspeccions tècniques obligatòries de les 
instal·lacions de Baixa Tensió i del clima i a corregir els defectes que se’n derivin, al llarg del 
termini de la cessió. Donat que a la darrera inspecció tècnica de la Baixa Tensió s’han 
indicat defectes a corregir, la Diputació de Barcelona es compromet a fer les actuacions 
necessàries per tal de renovar la inspecció i lliurar el certificat, lliure de defectes, en el 
termini de tres mesos a partir de la formalització del conveni. 
 
El soterrani té un accés directe a la galeria de serveis que no podrà ser utilitzat. La Diputació 
de Barcelona mantindrà la custòdia de la clau. 
 
En el moment en què es porti a terme el lliurament de l’edifici, la Diputació de Barcelona 
entregarà un informe tècnic descriptiu del seu l’estat i es complimentarà en una acta que 
signaran ambdues parts. Així mateix, la Corporació lliurarà a Intracatalònia, SA la 
documentació tècnica de l’edifici i de les seves instal·lacions. 
 
Al quart any de la cessió, i sis mesos al menys abans de finalitzar el termini, la Diputació 
emetrà un informe valorant l’adequada conservació de l’edifici i les seves instal·lacions. En 
el supòsit que l’expressat informe fos desfavorable, la Diputació podrà instar a 
Intracatalònia, SA a realitzar, a càrrec d’aquesta última, les obres necessàries per retornar 
l’edifici en adequat estat d’ús. 
 
Vuitè.- Pla d’autoprotecció 
 
La Diputació de Barcelona farà lliurament a Intracatalònia, SA del pla d’autoprotecció de 
l’edifici, tot acompanyant la documentació en suport digital. 
 
Intracatalònia, SA resta obligada a mantenir i revisar aquest pla i té el deure de coordinar-se 
i cooperar amb el pla d’autoprotecció de la resta del recinte Maternitat elaborat per la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 24 de la llei 31/95, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, i articles 6,7 i 8 del Reial decret 17/2004, de 30 de gener, 
mitjançant el qual s’aprova el reglament que la desenvolupa. 
 
Novè.- Seguretat  
 
La Diputació de Barcelona prestarà el servei de control d’accessos al recinte Maternitat i el 
servei de vigilància d’exteriors a través de les càmeres instal·lades a l’efecte.  
 
Desè.- Utilització del Recinte comú 
 
Intracatalònia, SA es compromet a fer una utilització del Recinte comú de la Maternitat 
conforme a les directrius establertes a l’efecte i aprovades per la Diputació de Barcelona i en 
el sí de la mateixa Comissió d’Administració del recinte. 
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Onzè.- Comptadors i subministraments continus 
 
Els serveis d’aigua, electricitat i telèfon de l’edifici cedit aniran a càrrec d’Intracatalònia, SA. 
La Diputació de Barcelona gestionarà el canvi de titularitat de les pòlisses d’aigua i 
electricitat. Intracatalònia, SA contractarà directament el subministrament de telèfon.  
 
Igualment seran al seu càrrec l’adquisició i reparació dels comptadors corresponents 
d’aquests subministraments, així com les despeses de conservació de les instal·lacions que 
es realitzin per determinació dels organismes competents. 
 
Qualsevol instal·lació que afecti o pugui afectar al Recinte o generi algun tipus de servitud, 
haurà de ser prèviament aprovada per la Diputació de Barcelona. 
 
Dotzè.- Provisió de material 
 
Intracatalònia, SA proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al desenvolupament de les 
seves activitats, i el retirarà en un termini no superior als trenta dies després de l’extinció del 
conveni o finalització del mateix, passats els quals s’entendrà que tot allò no retirat resta en 
benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Si la Diputació de Barcelona hagués de retirar l’esmentat mobiliari i estris, girarà nota de 
càrrec de la despesa ocasionada a Intracatalònia, SA.  
 
Tretzè.- Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus civil o 
penal per les vicissituds que es puguin produir en l’edifici cedit en ús a  Intracatalònia, SA. 
 
Catorzè.-  Rescabalament de danys 
 
Intracatalònia, SA rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i perjudicis 
que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais objecte del present conveni, 
quan hi hagi causa imputable al funcionament  i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, 
sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 
 
Quinzè.- Pòlissa d’assegurança 
 
Amb aquesta finalitat indicada en els dos pactes anteriors, Intracatalònia, SA inclourà a les 
seves pòlisses d’assegurança la cobertura dels danys que per determinades causes es 
puguin produir sobre els béns objecte del present conveni i haurà de lliurar a la Diputació de 
Barcelona certificat de la companyia asseguradora acreditant l’esmentada cobertura. 
 
Setzè.- Limitacions 
 
Intracatalònia, SA no podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma l’edifici 
objecte del present conveni, ni els drets que se li atorguen en el mateix. 
 
Dissetè.- Causes d’extinció 
 
El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé feta per la Diputació de Barcelona, 
amb requeriment a Intracatalònia, SA amb un mes d’antelació i preavís de sis mesos, per la 
devolució per part d’Intracatalònia, SA o bé en el cas que l’edifici objecte de la cessió es 
destini a una finalitat diferent de l’actual. 
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Divuitè.- Reversió d’obres i millores 
 
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització del mateix, l’edifici cedit d’acord 
amb el present conveni revertirà a la Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, 
instal·lacions i millores efectuades.  
 
Dinovè.- Devolució de l’edifici 
 
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, Intracatalònia, 
SA haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona la possessió de l’edifici mitjançant la 
devolució de les claus, així com els duplicats que hagués realitzat, en el moment de la 
finalització o extinció d’aquest. 
 
En el moment del lliurament, l’edifici i totes les seves instal·lacions hauran d’estar en el 
mateix estat de manteniment i conservació que en el moment de la signatura del conveni.  
 
Vintè.- Naturalesa del conveni 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de 
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós 
administratiu amb competència a la província de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Segon.-  Sotmetre els presents acords al tràmit previ d’informació pública per un 
període de vint dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i edicte que s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que 
puguin presentar-se les al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Tercer.-  Declarar que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit  
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la cessió d’ús en precari 
de l’edifici Pavelló Ponent, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari 
expressament. 
 
Quart.- Facultar al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels 
presents acords. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, als efectes escaients. 
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, declarar un vehicle 
com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l ’inventari i autoritzar la seva 
cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Vic.-  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 Gerència de Serveis de Serveis d’Espais Naturals, ha comunicat a aquesta Oficina 
de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú 
per a la cessió d’un vehicle, a l’Ajuntament de Vic.  
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Atès que l’Ajuntament de Vic, han sol·licitat a la Diputació de Barcelona la cessió d’un 
vehicle.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 22 de 
gener de 2014, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efecte no utilitzable. 
 
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per cap altre Servei o departament de la 
Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques tècniques, i al seu grau 
d’obsolescència.  
 
Atès que l’Ajuntament de Vic, s’ha mostrat interessat en l’esmentat bé, per tal de 
destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el registre especial 
previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de 
béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la Corporació en 
data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos  la  Memòria  i l’Informe  jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 20 i 21 de gener de 2014, respectivament. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) 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). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
  

ACORDS 
 
Primer.- Declarar el bé moble relacionat, que serà cedit a l’Ajuntament Vic, com a 
efecte no utilitzable per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les 
“Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 
9.2.1996).  
 
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de 
“baixa per cessió”. 
 
Tercer.-  Autoritzar la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament Vic, a fi i efecte 
de continuar rendibilitzant-lo, d’acord amb l’annex que s’acompanya. 
 
Quart.- Condicionar  l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’Ajuntament de Vic, que haurà de ser notificada a la Diputació de 
Barcelona. 
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Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Vic per al seu coneixement i 
efecte. 
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
d’autorització  d’ús a favor de l’Ajuntament de Pin eda de Mar, de l’immoble situat 
a la Plaça de les Mèlies, núm. 21, d’aquesta poblac ió, per destinar-lo a nova seu 
de la Fundació Tharrats d’Art Gràfic i com espai pe r a exposicions itinerants.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat a la Plaça de les 
Mèlies, núm. 21, ubicat a Pineda de Mar, que té la naturalesa jurídica de bé de domini 
públic i figura inscrit a l’inventari de béns de la Diputació de Barcelona amb el codi 
d’actiu F000079 a nivell de terreny i amb el codi d’actiu F001033 a nivell d’edifici.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona accedí a la propietat d’aquest immoble per 
adjudicació definitiva de la Mancomunitat de Catalunya, segons Reial Ordre de 29 de 
gener de 1926.  
 
Vist que l’Ajuntament de Pineda de Mar i la Diputació de Barcelona van signar en data 
2 de novembre de 2000 un conveni relatiu a la gestió de les biblioteques “Manuel Serra 
i Moret” i  “del Poblenou”, que incloïa la cessió d’ús d’aquest immoble en favor de  
l’Ajuntament per ubicar la seu de la Biblioteca Municipal “Manuel Serra i Moret”.  
 
Vist que el conveni contemplava al seu Annex 1 dues condicions resolutòries 
específiques i que són: 
 

“1a. L’edifici ha de ser destinat, en tot l’esmentat període de 30 anys, a 
biblioteca pública sense que s’admeti cap altre ús.  

 
2a. El dret d’ús de la finca que es constitueix a favor de l’Ajuntament de Pineda 
de Mar no podrà ser cedit per aquesta Corporació a cap altra persona física o 
jurídica, pública o privada. “ 

 
Vist que aquesta Biblioteca va ser traslladada a un nou emplaçament situat al c/ 
Progrés número 22, de Pineda de Mar inaugurat al mes de març de 2011.   
 
Atès que l’Ajuntament de Pineda ha manifestat a la Diputació de Barcelona la seva 
voluntat, de signar un nou conveni d’autorització d’ús per prestar un altre servei 
municipal a l’espai de l’antiga biblioteca, i destinar l’immoble a ser a la nova seu de la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic i com espai per exposicions itinerants. 
 
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe jurídic 
de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 28 i 29 de gener 
respectivament. 
 
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix 
a les Diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de 
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suport i col·laboracions amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a 
la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat palesa en 
nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia 
Corporació.  
 
Atès que és voluntat d’aquesta Diputació donar suport a les activitats culturals de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, com ara les relatives a exposicions d’art i activitats de 
les entitats que treballen activament en donar a conèixer aquest àmbit de la cultura.  
 
Atesa l’existència d’aquesta necessitat al municipi de Pineda de Mar, la Diputació de 
Barcelona troba oportú autoritzar l’ús de l’immoble situat a la Plaça de les Mèlies, núm. 
21, de Pineda de Mar,  a favor de l’Ajuntament, per tal de destinar-lo a seu de la 
Fundació d’Art Gràfic Tharrats i espai per exposicions itinerants. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona no contempla actualment la utilització d’aquest 
immoble per la realització de cap dels seus projectes propis d’actuació.  
 
Atès el que disposa l’article 5 de la llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe 
de béns.  
 
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents 
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç 
compliment de les seves activitats, en relació amb  l’article 10 de la mateixa norma i en 
relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès que segons l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, s’estableix que les Administracions 
Públiques ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi 
de lleialtat institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i 
assistència, i que segons l’article 186, no bàsic, s’estableix la possibilitat de celebrar 
convenis amb altres Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret 
públic o de dret privat que pertanyin el sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions 
de caràcter patrimonial.      
 
Atès el que disposen en els article 90 i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, a on s’estableix el procediment 
d’adjudicació directa pel que respecta a les autoritzacions sobre béns de domini públic, 
en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la 
utilització dels béns i drets de domini públic. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 f) 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 una minuta de conveni d’autorització d’ús a favor de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar de l’immoble situat a la Plaça de les Mèlies, núm. 21, de Pineda de 
Mar, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
“ CONVENI 
 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I l’AJUNTAM ENT DE PINEDA DE 
MAR, PER A L’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE SITUAT A LA PLAÇA DE LES 
MÈLIES, 21, DE PINEDA DE MAR 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN: 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, representada per........ 
 
I d’altra part, l’Ajuntament de Pineda de Mar, representat per ......................... 
 
Actuen cadascun d’ells en nom de les institucions esmentades respectivament, es 
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte i 
 
MANIFESTEN QUE: 
 
La Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat a la Plaça de les Mèlies 21, 
ubicat a Pineda de Mar, que consta inscrit a l’Inventari de béns de la Diputació de Barcelona 
amb els codis d’actiu F000079 i F001033, a nivell de terreny i edifici, respectivament, amb 
naturalesa jurídica de bé de domini públic. 
 
La Diputació de Barcelona accedí a la propietat d’aquest immoble per adjudicació definitiva 
de la Mancomunitat de Catalunya, segons Reial Ordre de 29 de gener de 1926.  
 
L’ús d’aquest immoble es trobava cedit a l’Ajuntament de Pineda de Mar per un termini de 
30 anys, mitjançant conveni de data 2 de novembre de 2000 formalitzat entre l’Ajuntament i 
la Diputació, per a ser la seu de la Biblioteca Pública “Manuel Serra i Moret”. 
 
Aquesta Biblioteca va ser traslladada a un nou emplaçament situat al c/ Progrés número 22, 
inaugurat al mes de març de 2011.   
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar ha sol·licitat la cessió de l’immoble de la Plaça de les 
Mèlies, 21, de Pineda de Mar, per dotar-lo com espai d’exposicions itinerants i seu de la 
Fundació d’obra gràfica Tharrats. 



68/110 

En el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
Diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboracions amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat palesa en nombrosos 
acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia Corporació.  
 
Així doncs, és voluntat d’aquesta Diputació donar suport a la sol·licitud de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar, per dotar aquest immoble com espai d’exposicions itinerants i com a seu de 
la Fundació d’Art Gràfic Tharrats.  
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, acorden subscriure un Conveni d’acord amb els següents,  
 
PACTES: 
 
Primer.- Objecte. 
 
És objecte d’aquest conveni l’autorització d’ús per part de la Diputació de Barcelona a favor 
de l’Ajuntament de Pineda de Mar, de la finca situada a la Plaça de les Mèlies número 21, 
de Pineda de Mar.  
 
La finca té una extensió superficial de 527,97 m2, amb una superfície construïda de 315,21 
m2, La naturalesa jurídica de l’immoble es de domini públic afecte a un servei públic, 
figurant inscrit a l’inventari de Béns de la Corporació amb els codis F000079 i F001033, a 
nivell de terreny i edifici, respectivament.  
 
Segon.- Destinació. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar destinarà la finca objecte d’autorització d’ús com espai 
d’exposicions itinerants i seu de la Fundació d’Art Gràfic Tharrats. 
 
Qualsevol ús de la finca objecte del present conveni per a una destinació diferent a l’abans 
especificada significarà l’extinció automàtica d’aquest. 
 
Tercer.- Termini, vigència i eficàcia. 
 
La durada d’aquesta autorització d’ús serà de quatre anys, a comptar des del moment de la 
signatura d’aquest conveni, transcorreguts els quals aquests espais, en tot cas, revertiran a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Contraprestació econòmica 
 
La present autorització d’ús a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar és gratuïta, de 
manera que no es fixa cap contraprestació econòmica. 
 
Cinquè.- Despeses i impostos. 
  
L’Ajuntament de Pineda de Mar assumirà totes les despeses que puguin originar-se amb 
motiu de l’Impost sobre Béns Immobles, així com altres impostos, taxes, contribucions i 
altres gravàmens dels espais que siguin repercutibles, així com reparacions ordinàries, 
extraordinàries i estructurals, i despeses generals, com ara neteja, manteniment, vigilància, 
subministraments continus, etc., dels espais objecte d’autorització d’ús. 
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Sisè.- Obres i instal·lacions. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària o 
estructural en l’edifici que s’autoritza en ús, fora de petites reparacions de manteniment 
d’instal·lacions, sense autorització expressa de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- Acta de lliurament, reparació, conservació, millora i manteniment. 
 
1. En el moment en que es porti a terme el lliurament de l’edifici per part de la Diputació de 
Barcelona a l'Ajuntament de Pineda de Mar, es procedirà a la realització d'un informe tècnic 
descriptiu de l'estat de l'edifici i es complimentarà en una acta que signaran ambdues parts. 
 
2. L’Ajuntament de Pineda de Mar haurà de vetllar per la conservació i manteniment de 
l’edifici objecte d’autorització d’ús, així com de les seves instal·lacions, en compliment de les 
disposicions legals i reglamentàries d’aplicació. 
 
3. Totes les obres, majors o menors, que sigui necessari efectuar per a la reparació, 
conservació, millora, manteniment o modificació de la distribució actual en l’edifici objecte 
d’autorització d’ús, aniran a càrrec de l’Ajuntament de Pineda de Mar i es realitzaran prèvia 
conformitat dels projectes per la Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès a l’efecte 
pels tècnics de la Subdirecció d’Edificació,  o unitat que realitzi les seves funcions.   
 
En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament de Pineda de Mar els costos 
relatius a les llicències d’activitat i d’obres que sigui necessari tramitar. 
 
Vuitè.- Comptadors i subministraments continus. 
 
Els serveis relatius als subministraments comuns, tals com aigua, gas, electricitat, telèfon, 
etc., aniran a càrrec de l’Ajuntament de Pineda de Mar. La Diputació de Barcelona, si 
s’escau, gestionarà el canvi de titularitat de les pòlisses dels subministraments. 
 
Igualment seran al seu càrrec l’adquisició i reparació dels comptadors corresponents 
d’aquests subministraments, així com les despeses de conservació de les instal·lacions que 
es realitzin per determinació dels organismes competents. 
 
Novè.- Provisió de material. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al 
desenvolupament de les seves activitats, i el retirarà en un termini no superior als trenta dies 
després de l’extinció del conveni o finalització del mateix, passats els quals s’entendrà que 
tot allò no retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Si la Diputació de Barcelona hagués de retirar l’esmentat mobiliari i estris, girarà nota de 
càrrec de la despesa ocasionada a l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
 
Desè.- Responsabilitats. 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus 
administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais autoritzats 
en ús a l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
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Onzè.- Rescabalament de danys. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i 
perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais objecte del 
present conveni, quan hi hagi causa imputable al funcionament  i/o a les activitats que s’hi 
desenvolupen, sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants 
directes dels danys. 
 
Dotzè.- Pòlissa d’assegurança. 
 
Amb aquesta finalitat indicada en els dos pactes anteriors, l’Ajuntament de Pineda de Mar 
inclourà a les seves pòlisses d’assegurança la cobertura dels danys que per determinades 
causes es puguin produir sobre els béns objecte del present conveni, i haurà d’acreditar a la 
Diputació de Barcelona l’esmentada cobertura. 
 
Tretzè.- Limitacions. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar no podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra 
forma, els espais objecte del present conveni ni els drets que se li atorguen en el mateix. 
 
Catorzè.- Causes d’extinció del conveni. 
 
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, el conveni s’extingirà:  
 
Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes. 
 
Per la destinació dels espais autoritzats en ús a finalitats diferents a les activitats 
esmentades al pacte segon o que es considerin inadequades o suposin un perill per l’estat 
de l’immoble, supòsit en el qual revertiran de forma automàtica a la Diputació de Barcelona. 
 
Quinzè.- Reversió d’obres i millores. 
 
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització del mateix, els espais autoritzats 
en ús d’acord amb el present conveni revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb 
totes les obres, instal·lacions i millores efectuades. 
 
Setzè.- Devolució de l’immoble. 
 
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, l’Ajuntament 
de Pineda de Mar haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona la possessió dels espais 
mitjançant la devolució de les claus, així com els duplicats que hagués realitzat. 
 
En el moment del lliurament, l’edifici i totes les seves instal·lacions hauran d’estar en 
perfecte estat de manteniment i conservació, d’acord amb les normatives i reglamentacions 
vigents en aquell moment. A aquest efecte, les parts signaran una acta de recepció dels 
espais. 
 
Dissetè.- Naturalesa del conveni. 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de 
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós 
administratiu amb competència a la província de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats. 
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Segon.- Deixar sense efecte els pactes del conveni de 2 de novembre de 2000 signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Pineda de Mar, relatius a la cessió 
d’ús de l’immoble de la Plaça de les Mèlies, 21 ubicat a Pineda de Mar. 
 
Tercer.- Facultar al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies per a la signatura del conveni objecte del present document entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats, per al seu coneixement i efectes.   
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, convalidar la cessió 
d’ús en precari dels espais que ocupa actualment la  Fundació Universitària 
Europea de Relacions Públiques a l’edifici Residènc ia Ramon Llull, del recinte de 
l’Escola Industrial, amb efectes 1 d’octubre de 201 3.- 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 Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al 
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit 
a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb 
la naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de 
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, mitjançant la 
formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de 
les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions en tots els 
seus àmbits (administració pública i empresa privada) i els corresponents sectors 
especialitzats. 
 
La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación 
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (en endavant, FUERP), entitat sense 
ànim de lucre que destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al 
compliment de finalitats d’interès general, la qual es troba inscrita en el Registre estatal 
de Fundacions Docents Privades. 
 
La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme tasques 
de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats 
beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès 
comú, com és el cas de l’Escola Superior de Relacions Públiques. 
 
El 19 de desembre de 1978 la Diputació de Barcelona i l’Escola Superior de Relacions 
Públiques signaren un conveni, mitjançant el qual aquesta última passava a ocupar en 
precari tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència Ramon 
Llull del Recinte de l’Escola Industrial. 
 
Segons el pacte segon de l’esmentat conveni, la cessió d’ús finalitzaria quan la 
Diputació tingués necessitat dels espais, la qual cosa s’hauria de manifestar sempre 
que fos possible amb un preavís de tres mesos i, per tal que tingués efectivitat, en 
finalitzar el curs acadèmic iniciat. 
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Per compareixença signada el 27 de febrer de 2008 entre representants de la 
Diputació de Barcelona i de l’Escola Superior de Relacions Públiques, es va posar de 
manifest la necessitat de la Diputació de Barcelona de disposar dels espais cedits a la 
mateixa, i es mostrava la voluntat d’aquesta última d’extingir en data 30 de setembre 
de 2009 el conveni signat el 19 de desembre de 1978. 
 
Per escrits del President delegat de la llavors anomenada Àrea de Coordinació i 
Govern Local de la Diputació de Barcelona de 13 de març de 2008 i 27 de març de 
2008, dirigits a l’Escola Superior de Relacions Públiques i a la Universitat de 
Barcelona, respectivament, es va reiterar la necessitat per part de la Corporació 
d’utilitzar els espais que ocupa l’Escola per tal de disposar de centres on ubicar 
diferents serveis i departaments de la Diputació, permetent-se a l’Escola la utilització 
dels espais a precari fins al 30 de setembre de 2009. 
 
La necessitat dels espais per part de la Diputació de Barcelona no esdevingué 
immediata, per la qual cosa la Junta de Govern, en sessió de 25 de març de 2010, 
acordà aprovar l’autorització d’ús en precari, a favor de la FUERP, sobre determinats 
espais situats a la planta baixa de l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte 
Industrial, amb una superfície construïda de 551,25 m2. 
 
Aquesta autorització d’ús es formalitzà a través d’un document administratiu, signat el 
29 de setembre de 2010, el qual establí en el seu pacte tercer que l’autorització d’ús 
en precari ho era per cursos acadèmics complets, i que es renovaria de curs en curs 
de forma tàcita fins al 30 de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual 
aquests espais revertirien a la Diputació de Barcelona. 
 
En els darrers mesos la FUERP ha buscat alternatives d’edificis i espais on poder 
continuar la seva activitat docent i, dintre de les possibles alternatives, està 
interessada en adquirir, d’acord amb l’escrit de data 5 de juliol de 2013, l’edifici 
propietat de la Diputació de Barcelona situat al carrer Padilla núm.187, cantonada 
Avda. Diagonal, a la ciutat de Barcelona. 
 
La Corporació ha estudiat la proposta de la FUERP i està valorant la possibilitat de 
tramitar un expedient de compravenda del referit edifici. 
 
Per aquest motiu, amb l’objecte que l’Escola Superior de Relacions Públiques pugui 
desenvolupar la seva activitat docent, la Corporació té la voluntat de mantenir a la 
FUERP, amb caràcter gratuït, l’ús en precari dels espais del Recinte de l’Escola 
Industrial que utilitza actualment, la qual es renovarà de forma tàcita per cursos 
acadèmics complerts, fins al moment que necessiti disposar d’ells i, com a màxim, fins 
al 31 d’agost de 2016. 
 
No obstant això, la Diputació de Barcelona continua amb la intenció de recuperar la 
totalitat dels espais del Recinte de l’Escola Industrial cedits en ús a diverses entitats 
beneficiàries, com són la Universitat de Barcelona, el Consorci de l’Escola Industrial de 
Barcelona, la FUERP i d’altres institucions, per tal de reubicar part dels seus serveis i 
departaments. 
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Aquesta intenció de recuperació dels referits espais es desprèn del conveni signat el 
19 de juliol de 2013, entre la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, el Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus 
Interuniversitari Diagonal-Besòs i la Fundació b_TEC, mitjançant el qual s’estableixen, 
entre d’altres, les condicions i el termini de trasllat a la nova seu de l’Escola 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, i la recuperació per la Diputació de 
Barcelona dels immobles cedits al Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona que 
actualment ocupa aquesta en el Recinte de l’Escola Industrial. 
 
D’acord amb el conveni esmentat, el trasllat de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona a la nova seu del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i la 
desocupació dels espais que ocupa al recinte de l’Escola Industrial es realitzarà abans 
del 31 d’agost de 2015, i tenint en compte que aquests espais requeriran 
aproximadament un any per a l’aprovació dels corresponents expedients de 
contractació de les obres i sol·licitud de les llicències que es requereixin, es considera 
que els espais contemplats en els presents acords poden cedir-se gratuïtament en 
precari, ja que no es preveu la seva utilització per part de cap servei o departament de 
la Corporació. 
 
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 5 de febrer de 
2014. 
 
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Vist el que disposa l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de patrimoni dels ens locals, que permet la cessió en precari de l’ús dels 
béns patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre, per tal que els destinin a 
fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre que això redundi en benefici dels 
interessos de caràcter local. 
 
Vist que d’acord amb l’article 75.4 del Decret 336/1988, la FUERP no resta en relació 
de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta dirigeix la seva 
activitat, ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de la Fundació. 
 
Vist que segons l’article 76 del Decret 336/1988, el precari s’extingeix per la 
reclamació del bé feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un 
mes d’antelació, per la devolució d’aquest per part del precarista i també, 
automàticament, en el cas que el bé es destini a una altra finalitat. 
 
Vist l’article 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a la 
convalidació d’actes. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Convalidar, amb efectes 1 d’octubre de 2013, la cessió d’ús en precari a favor 
de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), com a titular 
de l’Escola Superior de Relacions Públiques, sobre els espais que es detallen a 
continuació, pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 
187, de Barcelona: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 551,25 m2 Planta baixa 
 
Segon.-  Aprovar el document administratiu que recull les condicions de la cessió d’ús 
en precari i que es transcriu tot seguit: 
 

“ DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI, A FAVOR 
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES  PÚBLICAS, SOBRE 
DETERMINATS ESPAIS DE L’EDIFICI RESIDÈNCIA RAMON LL ULL DEL RECINTE DE 
L’ESCOLA INDUSTRIAL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ... 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP), 
representada per ... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al 
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb la 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
II. L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de 
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, mitjançant la 
formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de les 
activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits 
(administració pública i empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats. 
 



75/110 

III. La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación 
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (en endavant, FUERP), entitat sense ànim de 
lucre que destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al compliment 
de finalitats d’interès general, i que es troba inscrita en el Registre estatal de Fundacions 
Docents Privades. 
 
IV. El 19 de desembre de 1978 la Diputació de Barcelona i l’Escola Superior de Relacions 
Públiques signaren un conveni, mitjançant el qual aquesta última passava a ocupar en 
precari tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència Ramon Llull 
del Recinte de l’Escola Industrial. 
 
V. Segons el pacte segon de l’esmentat conveni, la cessió d’ús finalitzaria quan la Diputació 
tingués necessitat dels espais, la qual cosa s’hauria de manifestar sempre que fos possible 
amb un preavís de tres mesos i, per tal que tingués efectivitat, en finalitzar el curs acadèmic 
iniciat. 
 
VI. Per compareixença signada el 27 de febrer de 2008 entre representants de la Diputació 
de Barcelona i de l’Escola Superior de Relacions Públiques, es va posar de manifest la 
necessitat de la Diputació de Barcelona de disposar dels espais cedits a la mateixa, i es 
mostrava la voluntat d’aquesta última d’extingir en data 30 de setembre de 2009 el conveni 
signat el 19 de desembre de 1978. 
 
VII. Per escrits del President delegat de la llavors anomenada Àrea de Coordinació i Govern 
Local de la Diputació de Barcelona de 13 de març de 2008 i 27 de març de 2008, dirigits a 
l’Escola Superior de Relacions Públiques i a la Universitat de Barcelona, respectivament, es 
va reiterar la necessitat per part de la Corporació d’utilitzar els espais que ocupa l’Escola per 
tal de disposar de centres on ubicar diferents serveis i departaments de la Diputació, 
permetent-se a l’Escola la utilització dels espais a precari fins al 30 de setembre de 2009. 
 
VIII. La necessitat dels espais per part de la Diputació de Barcelona no esdevingué 
immediata, per la qual cosa la Junta de Govern, en sessió de 25 de març de 2010, acordà 
aprovar l’autorització d’ús en precari, a favor de la FUERP, sobre determinats espais situats 
a la planta baixa de l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte Industrial, amb una 
superfície construïda de 551,25 m2. 
 
IX. Aquesta autorització d’ús es formalitzà a través d’un document administratiu, signat el 29 
de setembre de 2010, el qual establí en el seu pacte tercer que l’autorització d’ús en precari 
ho era per cursos acadèmics complets, i que es renovaria de curs en curs de forma tàcita 
fins al 30 de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual revertirien a la Diputació 
de Barcelona. 
 
X. En els darrers mesos la FUERP ha buscat alternatives d’edificis i espais on poder 
continuar la seva activitat docent i, dintre de les possibles alternatives, està interessada en 
adquirir, d’acord amb l’escrit de data 5 de juliol de 2013, l’edifici propietat de la Diputació de 
Barcelona situat al carrer Padilla núm.187, cantonada Avda. Diagonal, a la ciutat de 
Barcelona. 
 
XI. La Corporació ha estudiat la proposta de la FUERP i està valorant la possibilitat de 
tramitar un expedient de compravenda del referit edifici. 
 
XII. Per aquest motiu, amb l’objecte que l’Escola Superior de Relacions Públiques pugui 
desenvolupar la seva activitat docent, la Corporació té la voluntat de mantenir a la FUERP, 
amb caràcter gratuït, l’ús en precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza 
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actualment, la qual es renovarà de forma tàcita per cursos acadèmics complerts, fins al 
moment que necessiti disposar d’ells i, com a màxim, fins al 31 d’agost de 2016. 
 
XIII. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme tasques 
de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats beneficioses per 
al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès comú, com és el cas de 
l’Escola Superior de Relacions Públiques. 
 
XIV. Les finalitats de l’Escola Superior de Relacions Públiques són d’utilitat social per al 
conjunt dels ciutadans i el seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de 
caràcter local. 
 
Per donar suport a les finalitats que volen assolir ambdues parts, de mutu acord, i 
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, acorden els següents 
 

PACTES 
 
Primer.- La Diputació de Barcelona cedeix l’ús en precari, amb efectes 1 d’octubre de 2013, 
a favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), com a 
titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, dels espais que es detallen a 
continuació, pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 187, 
de Barcelona: 

 

ACTIU DENOMINACIÓ SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 551,25 m2 Planta baixa 
 

Segon.- La cessió d’ús en precari dels espais a favor de la FUERP és gratuïta i el seu ús 
merament tolerat. 
 
Tercer.- La cessió d’ús en precari dels referits espais ho és per cursos acadèmics complets 
i es renovarà de forma tàcita per cursos acadèmics fins, com a màxim, al 31 d’agost de 
2016, moment en el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.-  La FUERP haurà de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús en precari a la 
realització de les seves finalitats específiques, concretament, a la formació superior de 
futurs professionals, mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al 
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les 
organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i empresa privada) i els 
corresponents sectors especialitzats, de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran 
automàticament a la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.-  D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, la FUERP 
no resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta 
Corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de la FUERP 
dimanin. 
 
Sisè.-  El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé feta per la Diputació de 
Barcelona, amb requeriment a la FUERP amb un mes d’antelació i preavís de sis mesos, 
per la devolució per part de la FUERP o bé en el cas que els espais objecte de la cessió es 
destinin a una finalitat diferent de l’actual. 
 



77/110 

Setè.- Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i 
contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest document, que s’estén per duplicat i 
a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Tercer.-  Sotmetre els presents acords al tràmit previ d’informació pública per un 
període de vint dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i edicte que s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que 
puguin presentar-se les al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Quart.-  Declarar que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit 
d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la cessió d’ús en precari 
dels espais més amunt esmentats, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari 
expressament. 
 
Cinquè.-  Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 
Servei de Teixit Productiu 
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
liquidació i el tancament del recurs econòmic consi stent en fons de prestació 
“Millora de la competitivitat d’empreses de product es alimentaris i locals de 
qualitat”, en el marc del Règim de concertació de l ’àmbit de suport als serveis i a 
les activitats del Pla de concertació, convocatòria  2012.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local , aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 
març de 2012, va aprovar el dictamen amb el número 155/12, de resolució del recurs 
econòmic consistent en fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat” en el marc de la convocatòria de l’any 2012 
de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de Concertació. 
 
Els punts 2.5 i 3 de l’acord tercer disposaven que les actuacions objecte d’aquest fons 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 
desembre de 2012, i justificar-se com a màxim fins el 31 de març de 2013. 
 
Posteriorment, mitjançant decret núm. 12014/12 de la Presidència delegada de l’ Àrea 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació es va prorrogar el termini d’execució fins al 
dia 31 de març de 2013 i de justificació fins al dia 30 de juny 2013. 
 
El punt 4 de l’acord tercer disposa que les actuacions en el cas que les despeses 
justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic de la 
Diputació s’ajustarà a la baixa, en proporció al que correspongui a la reducció operada. 
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Segons el que estableix el punt 6 de l’acord tercer, un cop transcorreguts els terminis 
màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior 
a quinze per presentar la documentació pendent i esmenar els defectes existents. 
Transcorregut el termini esmentat es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels ajuts no justificats. 
 
Atès que els 11 ens locals beneficiaris del recurs econòmic van presentar l’acceptació 
total de l’ajut concedit. 
 
Atès que, un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, tots els 
ens beneficiaris van presentar la documentació justificativa corresponent  dins del 
termini establert i que, una vegada revisada pel Servei de Teixit Productiu, es va 
tramitar el pagament corresponent dels ajuts. 
 
Atès que dos dels ajuts concedits, els corresponents al Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Moianès i al Consell Comarcal del Bages, van ser objecte de 
reducció, pels següents motius: 
 

- en el cas del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, per 
presentar justificacions de la despesa elegible per un import inferior al total 
atorgat; 

 
- en el cas del Consell Comarcal del Bages, perquè, tot i haver presentat 

justificacions per l’import mínim exigible, en el moment de fer la seva valoració, 
es va considerar que no eren elegibles en la seva totalitat, per la qual cosa es 
va fer necessari reduir l’import de l’ajut a liquidar. 

 
Atès que es va procedir a dur a terme el tràmit d’audiència als interessats, mitjançant 
sengles escrits amb registre de sortida de la corporació núm. 13/43672 i 13/43673, 
respectivament, de data 14 de novembre de 2013. 
 
Atès que per part del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès no es va 
considerar necessari dur a terme aquest tràmit. 
 
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Bages de data 29 de novembre de 2013, amb 
registre d’entrada a la corporació el dia 2 de desembre de 2013, amb el número 
13/68187, en el qual se sol·licitava l’examen de l’expedient, per tal de tenir accés a tota 
aquella informació que hi figurés, relativa al ens local referit. 
 
Atès que es va practicar la compareixença de la Sra. Isabel Ledesma i Fernández, en 
representació del Consell Comarcal del Bages, amb data 10 de gener de 2014, a les 
10 hores, davant els tècnics del Servei responsables de l’expedient, segons consta al 
document redactat a l’efecte, signat de conformitat per les dues parts. 
 
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Bages, amb registre d’entrada a la corporació de 
data 21 de gener de 2014, amb el número 14/3026, en el qual l’ens local expressa la 
seva disconformitat amb la reducció aplicada, sol·licitant la modificació de l’informe de 
pagament, i, en conseqüència, la liquidació del recurs econòmic, duent a terme el 
pagament de la subvenció concedida, en la seva totalitat. 
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Vist l’informe de data 27 de gener de 2014, dels tècnics del Servei de Teixit Productiu 
responsables de la gestió de l’esmentat recurs, en el qual es deixa palès que l’escrit de 
reclamació del Consell Comarcal del Bages no aporta cap novetat en el seu contingut,  
amb la qual cosa no es desvirtua la proposta d’aprovació de la liquidació i el tancament 
dels fons de prestació, convocatòria 2012, en els mateixos termes que consten en els 
diversos informes tècnics emesos fins a la data.  
 
És per tot l’anteriorment exposat que es proposa la liquidació i el tancament dels fons 
de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i 
de qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats del Pla de Concertació, un cop efectuats els tràmits necessaris  
per garantir l’accés a l’expedient de les persones interessades en el mateix, d’acord 
amb el que regula l’article 26 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 20 de 
juliol de 2011, amb el número 7362/11, va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta als apartats 12.2.d) i 12.4.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, i publicada al 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 la liquidació i el tancament del recurs econòmic atorgat per la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de data 28 de març de 2012, 
consistent en fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació corresponent a la 
convocatòria de l’any 2012.  
 
Segon.-  Reduir l’import dels ajuts econòmics que s’indiquen a continuació, concedits 
per acord de la Junta de Govern de data 28 de març de 2012, en el marc de la 
convocatòria esmentada en l’acord primer, d’acord amb l’especificat a la part 
expositiva del present dictamen: 
  

Ens beneficiari NIF Codi XBMQ  Aplicació 
pressupostària Import concedit  Reducció  

Consell Comarcal 
del Bages XXXXXXXX 12/Y/79317 G/30103/433A0/46550 26.910,71€ 2.652,72€ 

Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

XXXXXXXX 12/Y/79309 G/30103/433A0/46750 29.331,29€ 5.771,93€ 

 
Tercer.- Notificar els acords anteriors als ens destinataris afectats. 
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ÀREA D’ATENCIÓ DE LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència (convocatòria) i del 
Ple (bases), l’aprovació de la convocatòria i bases  per a l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit de la Gerència de Serveis de  Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que 
desenvolupen  activitats de Respir per a les famíli es cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2 014.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de 
gener de 2009 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les 
persones es vol fomentar la realització d’activitats de Respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de         
dos-cents cinquanta mil (250.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/233A0/48900 del Pressupost de l’any 2014 de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
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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 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 
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). 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2014, 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació del Ple i per 
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les “Bases reguladores en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que 
desenvolupen  activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental, per a l’any 2014”, el text íntegre de les quals és el 
següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE  L’ÀMBIT DE LA 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL DE L’ÀREA D’ ATENCIÓ A LES 
PERSONES A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCR E QUE 
DESENVOLUPEN  ACTIVITATS DE RESPIR PER A LES FAMÍLI ES CUIDADORES DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT O MALALTIA MENTAL L’ANY 2 014 
 

1. Objecte  
 

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris, procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar 
Social, destinades a entitats socials que organitzen activitats que tinguin com a objectiu 
donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental mitjançant programes de RESPIR en les següents modalitats:  
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1.1. Activitats de lleure :  
 

1.1.1. Activitats de lleure i d’oci amb pernoctació:   
- A efectes d’aquesta convocatòria, les estades de més d’un dia de durada amb 

pernoctació comprenen: transports, àpats, allotjaments, així com les activitats 
i/o personal de suport per a la realització de les activitats. 

- Les estades han de complir els requisits establerts per la normativa vigent: 
ràtio de professionals per participants, titulació dels professionals, 
assegurances, entre altres.  

- Les entitats han de disposar de protocols d’organització de les estades que 
contempli tots els aspectes involucrats: selecció dels participants, tipus 
d’activitats, professionals, finançament de l’activitat, entre altres. 

- Es prioritzaran els casos de major necessitat de descans de les famílies 
cuidadores, així com la rotació i diversificació de les persones a les que es 
destina l’activitat.    

 
1.1.2. Activitats de lleure i d’oci sense pernoctació: 

- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per activitats de lleure i oci sense 
pernoctació el conjunt d’activitats organitzades que es realitzen en un espai 
determinat durant unes hores. Les persones assistents realitzen activitats 
col·lectives que les ajudin en el desenvolupament personal i fomentin 
l’autonomia personal.  

- Les activitats i els espais utilitzats han de complir els requisits establerts per la 
normativa vigent: ràtio de professionals per participants, titulació dels 
professionals, assegurances, seguretat, etc.  

- Les entitats han de disposar d’un protocol d’organització de les activitats que 
contempli tots els requeriments i necessitats espacials del col·lectiu al qual es 
dirigeix l’activitat.  

- Es prioritzaran els casos de major necessitat de descans de les famílies 
cuidadores, així com la rotació i diversificació de les persones a les que es 
destina l’activitat.    

 
1.2. Acolliment en família  

- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per acolliment quan una família acull 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental durant un període determinat mentre la 
família d’origen gaudeix d’un temps de RESPIR. 

- La durada d’un acolliment en família haurà de ser superior a un dia. 
- La família acollidora ha de ser voluntària, tot i que pot rebre ajuts econòmics per part 

de l’entitat en concepte de dietes, transport, etc.  
- La família acollidora no pot tenir relació de parentiu amb la persona acollida. 
- L’entitat ha de tenir un servei de suport per a les famílies acollidores mentre dura 

l’acolliment. 
- La família acollidora rebrà formació per acollir persones amb discapacitat, malaltia 

mental o dependència. 
- L’entitat ha de disposar d’un protocol que contempli tots els aspectes implicats: 

selecció i formació de les famílies, selecció de les persones usuàries, requisits dels 
habitatges, relació entre la família i l’usuari, finançament de l’activitat i actuacions a 
realitzar durant l’acolliment.  

- Es prioritzaran els casos de major necessitat de descans de la família cuidadora, així 
com la rotació i diversificació de persones a les que es destini l’activitat.  
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2. Finalitat de les subvencions  
 

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a les activitats de RESPIR que realitzin 
les entitats socials d’acord amb les modalitats objecte d’aquestes bases.  
 
Els objectius de les activitats de RESPIR són:  
 

- Proporcionar suport als cuidadors familiars per prevenir situacions d'aïllament social, 
desequilibri o desestabilització familiar. 

- Alleujar als cuidadors habituals en casos de permanent sobrecàrrega i estrès derivats de 
l'atenció i cura de persones amb discapacitat o malaltia mental. 

- Oferir a les persones amb discapacitat i/o malaltia mental experiències alienes al seu 
entorn familiar habitual, d'acord amb les necessitats especials que presenten, procurant 
la seva socialització i integració social. 

- Afavorir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental dels 
municipis menors de 300.000 habitants. 

 
La Diputació de Barcelona és una administració de segon nivell que dóna suport als ens 
locals de la demarcació de Barcelona desenvolupant el treball en xarxa i afavorint l’equitat 
territorial i la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. Per tant, a efectes d’aquesta 
convocatòria, es prioritzaran els projectes adreçats a persones de municipis menors de 
300.000 habitants i els projectes d’abast supramunicipal, comarcal o supracomarcal. També 
es prioritzaran les aliances entre entitats i el treball cooperatiu per afavorir la maximització 
dels recursos i que les activitats arribin al major nombre de localitats i persones. 
 

3. Persones destinatàries de les activitats de RESP IR 
 

Els destinataris de les activitats de RESPIR han de ser persones que visquin en un entorn 
familiar. Per tant, no són objecte d’aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones 
amb discapacitat que visquin en residències, llars residències o equipaments similars.  
 
Els destinataris dels projectes de RESPIR han de ser persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental . Preferentment es prioritzaran les persones amb menor grau d’autonomia 
personal i majors necessitats d’assistència, afavorint la rotació i major diversitat d’usuaris 
per tal de garantir que els programes de RESPIR arribin al major nombre de persones i 
famílies.  
 
Es valorarà positivament que en les activitats de lleure s’incloguin persones sense 
discapacitat i/o malaltia mental, com a forma d’afavorir la inclusió i la participació social.  
 

4. Període d’execució  
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de 
desembre de 2014. 
 

5. Requisits de les entitats socials beneficiàries i forma d’acreditar-los  
 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre 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 es tracti de persones jurídiques, 
legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen: 
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- Entitats privades de caràcter social i sense afany de lucre inscrites al registre públic 
corresponent amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 

 
- Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
 
- Entitats amb experiència mínima de dos anys en la realització d’activitats de RESPIR. 
 

Aquests requisits s’acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la 
presentació dels documents que s’indiquen en la base següent. 
 

6. Documentació a aportar  
 

Cada entitat podrà presentar un únic projecte i, per tant, una única instància. A la sol·licitud 
de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
  

a) *Fotocòpia del  DNI del/de la  representant legal. 
b) *Escriptura de constitució o Estatuts. 
c) *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. 
d) *Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
e) *Inscripció registral de l’entitat. 
f) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
g) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
h) 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 l’Annex 3 del model 
normalitzat. 

i) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 
2 del model normalitzat. 

j) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 
l’Annex 1 del model normalitzat. El contingut de la memòria ha de contemplar la següent 
informació necessària per poder valorar els projectes segons els criteris que 
s’especifiquen en la base 10:  

- Definició del projecte: objectius, calendari de realització, descripció de les activitats 
concretes que es pretenen realitzar, nombre de places o famílies ofertades, municipis 
de procedència dels destinataris, criteris d’accés, costos de l’activitat, cost unitari de 
l’estada o dia d’acolliment en família i cost que haurien d’assumir les famílies. Així 
com, recursos humans, mecanismes de difusió o comunicació de l’activitat, 
mecanismes de seguiment i avaluació de l’activitat, sistemes de millora de la qualitat, 
entre altres.  
- Protocols de funcionament intern: criteris de selecció i atorgament de les sol·licituds, 
confidencialitat, protecció de dades personals, entre altres. 

Els apartats “Descripció de les activitats” i “Objectius o resultats que es pretenen 
aconseguir” de l’Annex 1 del model normalitzat, no cal que es desenvolupin 
exclusivament dins l’espai delimitat. Es poden utilitzar fins a un màxim de 10 fulls 
DIN_A4 addicionals. En aquest cas, s’admetrà preferentment que aquesta documentació 
es lliuri mitjançant suport electrònic (llapis USB o CD-ROM) en el moment de fer la 
sol·licitud. 

k) Acreditació de l’experiència mitjançant memòria dels dos anys anteriors o declaració 
responsable de que l’entitat té experiència en el desenvolupament d’activitats de 
RESPIR.   
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La manca de la documentació descrita als apartats j ) i k) pot significar l’exclusió del 
projecte al no  poder ser avaluat.   
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada (compulsada). 
 
Per fer la compulsa de les fotocòpies caldrà aportar la documentació original als efectes de 
comprovació. La compulsa de les fotocòpies de la documentació s’efectuarà en el moment 
del lliurament de la sol·licitud en el mateix Registre General de Documents de la Diputació 
de Barcelona, motiu pel qual és indispensable que l’entitat concursant porti la documentació 
original i les fotocòpies a compulsar. 
 
La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en convocatòries 
anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració escrita on es faci constar que des 
de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la 
documentació corresponent, 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). 
 

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol· licituds  
 

El termini de presentació de les sol·licituds comen çarà l’endemà de la publicació de 
les presents bases i convocatòria en el Butlletí Of icial de la Província de Barcelona i 
finalitzarà als 20 dies naturals de la mateixa. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit emplenant el model normalitzat, que signarà 
el representant legal de l’entitat. Aquest model, així com els seus annexos per a les 
declaracions exigides a la base 6a., podran trobar-se al lloc web següent:  
 

http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2014 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de 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.  
 

8. Rectificació de defectes o omissions en la docum entació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/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. 
 

9. Procediment de concessió  
 

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 
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10. 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. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 

Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem de criteris específics: 
a)  Implantació territorial (màxim de 30 punts). S’afavorirà que la implantació territorial sigui 

en municipis menors de 300.000 habitants. Es prioritzaran els projectes d’àmbit 
supramunicipal o comarcal.  

b)  Característiques del projecte (màxim de 20 punts). Es valorarà la solvència del contingut 
tècnic del projecte i la seva adequació als objectius de la convocatòria. Es tindrà en 
compte la descripció concreta de l’activitat, criteris d’accés, organització i  calendari, 
municipis de procedència, costos de l’activitat (cost total i cost per estada/acolliment), 
contribució econòmica de les famílies, mecanismes de difusió, etc. Es tindrà en compte 
l’existència de protocols específics que recullin aquests aspectes del projecte. 

c)  Destinataris  i accés a les activitats (màxim de 20 punts). Es prioritzaran  els projectes 
que s’adrecin a persones amb graus elevats de discapacitat i/o malaltia mental i  que 
comptin amb ajudes per a les famílies amb menors recursos. Es valorarà la existència de 
criteris per afavorir la rotació dels beneficiaris, així com la participació de persones 
alienes a l’entitat. També es valorarà la incorporació en aquestes activitats d’altres 
persones que no presentin discapacitat i/o malaltia mental. 

d)  Qualitat en la gestió (màxim de 10 punts). Es valorarà l’existència de mecanismes de 
seguiment i avaluació de l’activitat, així com indicadors i sistemes d’assegurament de la 
qualitat, que incideixin tant en el disseny com en la implantació del projecte. Es valorarà 
l’existència d’acreditacions i/o reconeixements oficials.   

e)  Especialització (màxim de 10 punts). Especialització per part de l’entitat en l'atenció al 
col·lectiu al qual s'adrecen els programes, i l’existència de professionals i voluntaris 
específicament formats.  

f)  Treball en xarxa i col·laboració amb els ens locals (màxim de 10 punts). Es valorarà la 
coordinació amb els serveis locals, mitjançant convenis, taules de participació, protocols 
de derivació o altres instruments similars. També es valorarà la col·laboració entre 
diferents entitats socials.  

 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària   

 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2014 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases serà de dos-cents cinquanta mil (250.000) € i 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/233A0/489.00 del pressupost 2014 de 
la Diputació de Barcelona. 
 
No podran atorgar-se en aquesta convocatòria subvencions per import superior a 
l’esmentat. 
 

12. Import individualitzat de les subvencions  
 

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà de forma 
proporcional al cost del projecte entre les entitats sol·licitants i en relació als punts assignats 
en la valoració en aplicació del previst a la base 10. 
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L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar les 
consignacions pressupostàries fixades en la base anterior. 
 

13. Òrgans competents per a la instrucció i la prop osta 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 de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
 
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: 
 

- La Vice-presidenta segona de la Diputació de Barcelona i Presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió. 

- El Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, o persona en qui delegui. 
- Un representant de la Presidència de la Corporació. 
- La Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones o persona en qui delegui.  
- El Coordinador en matèria de Benestar Social, Salut Pública i Consum o persona en qui 

delegui. 
- El Gerent de Serveis de Benestar Social. 
- El Cap de Servei de Suport de Programes Socials 
- El cap de l’Oficina de Suport Intern, qui actuarà únicament com a secretari i elaborarà les 

actes. 
 

L’òrgan competent 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 competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 

14. Termini de resolució i de notificació o règim d e recursos  
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra 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. 
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15. Acceptació de la subvenció  
 

La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Per aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, en els termes 
que s’especifica en la base 21a. d’aquestes Bases, caldrà l’acceptació expressa per part de 
l’entitat beneficiària. 
 

16. Circumstàncies que poden donar lloc a la modifi cació de la resolució  
 

Amb posterioritat a l’acord de concessió, i abans del dia 25 d’octubre de 2014, es podrà 
modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, algunes de les 
activitats del projecte, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, sempre que 
aquesta modificació no alteri la finalitat perseguida amb la concessió de la subvenció, quan 
no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
a] Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

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

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

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

 
17. Compatibilitat amb d’altres subvencions  

 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres Àrees de la Diputació de Barcelona 
per al mateix projecte. 
 
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. 
 

18. Obligacions dels beneficiaris  
 

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
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. 
 

a] 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. 

b] Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de 
modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 16, hauran 
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les Persones presentant-la al Registre 
General de Documents de la Diputació de Barcelona. La proposta es considerarà 
desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la 
seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa d’aprovació. 
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c] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. De 
forma mensual s’haurà d’informar de les sortides realitzades mitjançant una fitxa de 
seguiment.  

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

e] 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. 

f] 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, a més d’allò indicat a l’apartat b) d’aquesta mateixa base 
18. 

g] 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. 

h] Si la despesa concreta supera la quantia de divuit mil (18.000) €, per les despeses 
consistents en subministraments o prestació de serveis, el beneficiari/ària haurà d’haver 
sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa 
econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les despeses 
subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el 
subministrin o el prestin, o quan la despesa s’hagi dut a terme abans de la sol·licitud de 
la subvenció. Aquesta informació s’haurà de fer constar en la documentació que 
s’acompanyi a la justificació de la subvenció. 

i] Els/les beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat 
a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona. 

j] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 
col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà 
dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
19. Despeses subvencionables  

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes Bases Reguladores. L’activitat que origina la despesa ha de ser 
necessària per a l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la 
Memòria d’activitats que l’acompanya. 
 
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà 
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, 
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de 
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada. 
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En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
- Adquisició de béns materials i equipaments. 
- L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo 

 
20. Subcontractació  

 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 
 

21. Forma de pagament  
 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual 
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així com la 
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de 
sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat. 
 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar pagaments a 
compte a mesura que es vagin presentant justificants d’una part de l’activitat realitzada. 
 

22. Termini i forma de justificació  
 

1) Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2015. 
 
Aquesta justificació  es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 6ena. i amb el següent 
contingut: 

 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial) acompanyat dels justificants de despesa, que contindrà: 

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

presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

 
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), que contindrà: 

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

presents bases i convocatòria, 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 RLGS. 
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2) En la confecció de la memòria de l’actuació , dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: 
a] Número i perfil de les persones destinatàries ateses (tipus de discapacitat o trastorn 

mental, edat, sexe). 
b] Municipis de procedència (nombre de destinataris del projecte de cada municipi). 
c] Contribució econòmica dels usuaris, si  existeix. 
d] Activitats de difusió realitzades 
e] Altra informació quantitativa d’impacte. 
 

3) En la confecció de la memòria econòmica  s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
a] S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada.  
b] S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el 

doble del de la subvenció concedida. 
c] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 

valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin 
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de 
poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
23. Incidències en la justificació  

 
a)  Manca de justificació. 

 
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. 

 
b)  Deficiències en la justificació. 

 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà  que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
24. 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. 
 

25. 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 el Butlletí Oficial de la Província. 
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26. 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 de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb el 
manual d’estil de la Diputació de Barcelona  
http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/marca ). 
 
En especial, caldrà que les entitats beneficiàries informin a les famílies de les 
persones destinatàries de la seva participació en e l Programa RESPIR de la Diputació 
de Barcelona. 
 

27. Causes de reintegrament  
 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels/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. 
 

28. Obligats al reintegrament   
 

Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que 
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o 
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren 
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i 
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el 
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció. 
 

29. Infraccions i sancions  
 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General 
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
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30. 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació 
concordant. 
 

31. Protecció de dades de caràcter personal  
 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de, protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants únicament seran 
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions 
establert a aquestes Bases, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les 
dades que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Aprovar la convocatòria (2014/5803) d’aquesta subvenció per un import 
màxim de dos-cents cinquanta mil (250.000) €, 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 dos-cents cinquanta mil (250.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/233A0/48900 del Pressupost de l’any 2014 de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler de la Corporació l’anunci de 
les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, i referir aquest anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que estableix l’article 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’art 124.2 
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
Generalitat de Catalunya-Departament d’Empresa i Oc upació-, en resolució de 
l’expedient núm. 2013/8956.-  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 de novembre de 2013 va tenir entrada, al Registre General de la Diputació 
de Barcelona, un escrit del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, de data 5 de novembre de 2013, en el qual es sol·licita autorització  per a la 
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instal·lació de 5 rètols informatius entre els punts quilomètrics 5+500 i 5+750 de la 
carretera BV-4316 i els punts quilomètrics 23+000 i PK 26+000 de la carretera BV-
1221, ambdós marges, trams no urbans, als terme municipals de Santa Eulàlia de 
Riuprimer i Talamanca (expedient núm. 2013/8956). 
 
En data 14 de gener de 2014 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 Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya en data 05 de novembre de 2013 i d’acord amb el que disposen els 
articles 93 i següents  del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada  per a la instal·lació de dos 
senyals indicant un recurs complementari als punts quilomètrics 23+000 i 
26+000 de la carretera BV-1221 i dos senyals indica nt un recurs aïllat tipus G3 al 
punt quilomètric 5+750 de la carretera BV-4316 que s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
 
Condicions per a la instal·lació dels rètols als pu nts quilomètrics 23+000 i 
26+000 de la carretera BV-1221 
 
Per tal d’evitar confusions amb el senyal S-520 del Codi de Circulació i sobre la 
ubicació concreta del recurs, s’instal·larà un caixetí addicional en el mateix senyal en el 
que s’especifiqui la distància del senyal al recurs en qüestió tal i com preveu el manual 
de senyalització T&T.  
 
Condiciones específiques d’aplicació a tots els rèt ols  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
  Condicions 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. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 



96/110 

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. 

 
Vista la sol·licitud formulada pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya en data 05 de novembre de 2013 i d’acord amb el que disposen els 
articles 93 i següents  del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement sobre l'atorgament de l'autoritzac ió sol·licitada  per a la 
instal·lació d’un senyal de pre-senyalització d’un r ecurs aïllat tipus G3 al punt 
quilomètric 5+500 de la carretera BV-4316 pels moti us que s'expressen a 
continuació:   
 
Dins el manual T&T s’estableix que un recurs G3 es senyalitza únicament des de 
l’últim accés. La pre-senyalització d’un recurs aïllat tipus G3 només es realitzarà “quan 
calgui”. Es considera que aquesta necessitat és funció de la visibilitat de l’accés. 
 
En el sentit de circulació més desfavorable, la visibilitat de l’accés des de la carretera 
és de 55m. Aquesta longitud és suficient perquè un vehicle visualitzi l’accés i pari, 
segons la Norma de Traçat 3.1-IC .  
 
Seguint el criteri anterior, no és necessària la instal·lació del rètol de pressenyalització 
sol·licitat.”  
 
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). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel 
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en relació amb 
l’expedient número 2013/8956. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Departament d'Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya autorització per a la instal·lació dels següents rètols 
informatiu: 
 
- Dos  rètols informatius  als punts quilomètrics 23+000 i 26+000 de la carretera BV-

1221, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Talamanca. 
- Dos rètols informatius al punt quilomètric 5+750 de la carretera BV-4316, marge dret, 

tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer. 
 
La citada instal·lació s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Denegar, pels motius expressats a la part expositiva del present acord, 
l’autorització per a la instal·lació d’un rètol informatiu al punt quilomètric 5+500 la 
carretera BV-4316, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Riuprimer. 
 
Quart.-  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. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Generalitat de Catalunya -Departament 
d'Empresa i Ocupació, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08008), 
carrer Passeig de Gràcia, 105, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en resoluci ó de l’expedient núm. 2013/9741.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 27/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar de data 20 de novembre de 
2013 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 
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mirall, a la carretera BV-1212 del PK 6+760 al PK 6+761 marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Castellbell i el Vilar (expedient núm. 2013/9741). 
 
En data 17/12/2013 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 Castellbell i el Vilar en data 20 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:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el miralll autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
  Condicions 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. 

 
- 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. 
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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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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 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar en relació amb l’expedient número 2013/9741. 
 
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 Castellbell i el Vilar, 
autorització d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-1212 del PK 6+760 al PK 
6+761 marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellbell i el Vilar 
(expedient núm. 2013/9741), 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 Castellbell i el Vilar, amb 
domicili a efectes de notificacions a Castellbell i el Vilar (08296), carrer Joaquim 
Borràs, 40, amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.   
M. T. G. B., en resolució de l’expedient núm. XXXX. - 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 10/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de M. T. G. B., de data 19 de novembre de 2013 en el qual es 



101/110 

sol·licita autorització per a la realització, a la carretera C-1413b, al terme municipal de 
Centelles (expedient núm. XXXX), de les obres següents: 
 
• Instal·lació de tancament diàfan, del PK XXX al PK XXX, marge dret i tram no 

urbà. 
• Instal·lació de mirall entre el PK XXX i PK XXX, , marge esquerre, tram no urbà. 
  
En data 08/01/2014 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 M. T. G. B. 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 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
Construcció de tancament diàfan 
 
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic.  Serà totalment diàfana i 

s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d'alçada 
màxima. 

 
Instal·lació de mirall 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
Condicions 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. 

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 57 €, per concessió d'autoritzacions en 
trams no urbans de carretera per a la instal·lació de tancaments diàfans sobre suports 
metàl·lics subjectats amb formigó. 
 
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           
M. T. G. B. en relació amb l’expedient número XXXX. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a M. T. G. B., autorització per a la 
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realització, a la carretera C-1413b, al terme municipal de Centelles (expedient núm. 
XXXX), de les obres següents: 
 
• Instal·lació de tancament diàfan, del PK XXX al PK XXX, marge dret i tram no 

urbà. 
• Instal·lació de mirall entre el PK XXX i PK XXX, , marge esquerre, tram no urbà. 
 
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. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de  3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 57 €, per 
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de 
tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a M. T. G. B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Tavèrnoles, al s efectes de l’execució de les 
obres del projecte de “Millora de l’accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la 
carretera BV-5213, p.k. 3,317. T.M. Tavèrnoles”.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració titular de la carretera BV-5213, 
en el terme municipal de Tavèrnoles, via que gestiona a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el p.k. 3,317 de l’esmentada carretera 
es troba una cruïlla amb dos accessos al nucli urbà de Tavèrnoles que presenten 
problemes de visibilitat.   
 
Atès que a petició de l’Ajuntament de Tavèrnoles, l’Oficina Tècnica de Planificació í 
amb Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona, ha redactat el projecte constructiu de les obres 
de “Millora de l’accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la carretera BV-5213, p.k. 3,317. 
T.m. Tavèrnoles” (Codi 0817-PC-01), amb un pressupost d’execució per contracte de 
199.151,11 €, IVA exclòs, que incloent el 21% d’IVA (41.821,73) €, té un pressupost de 
240.972,84 €, i afegint l’avaluació dels béns i drets afectats per l’import de 140,83 €, i 
el control de qualitat (excés 1,5%) per import de 4.657 €, representa un pressupost per 
a coneixement de l’Administració de 245.770,67 €. 
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Atès que aquest projecte té la finalitat de millorar la intersecció d’accés al nucli de 
Tavèrnoles, millorant la visibilitat de creuament, reduint la velocitat de circulació dels 
vehicles i reordenant els accessos. 
 
Atès que l’esmentada Oficina Tècnica ha formulat un informe tècnic, en el qual 
estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni a celebrar 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tavèrnoles, als efectes de la definició 
dels respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres que, una vegada 
finalitzada la seva execució i signada la corresponent acta de recepció, hauran de ser 
de la competència de la Diputació i de l’Ajuntament.  
 
Atès que, de conformitat amb la proposta continguda en el referit informe tècnica, s’ha 
redactat una minuta de conveni de col·laboració, a subscriure entre ambdues entitats, 
en el qual es determinen les obligacions en quant a l’execució de les obres, així com 
les competències respectives que assumiran cadascuna de les dues administracions 
participants, una vegada hagin estat executades les obres definides en el projecte 
constructiu, tant pel que respecta a la titularitat com a la conservació i el manteniment 
de les obres realitzades, en el tram viari de la titularitat d’aquesta Diputació, afectat per 
les obres, en l’indicat terme municipal. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les 
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran a càrrec de la pròpia Diputació. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
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Institucionals de la Generalitat de Catalunya, l'acord d'aprovació i la còpia del conveni 
a subscriure. 
 
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import de 240.972,84 €, corresponent a 
l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en el  
conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent 
Pressupost. 
 
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 1/2014, sobre nomenament 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 23/12/2013. 
 
Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de l’esmentada Refosa 1/2014, pel que 
respecta a la competència que té la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per 
a l’aprovació de convenis específics per un import superior de 100.000 €.  
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa 1/2014, el Vicepresident 
tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de 
formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Tavèrnoles, en virtut del qual es regulen diversos aspectes 
de la competència d’ambdues administracions en relació a l’execució de les obres del 
projecte constructiu de “Millora de l’accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la carretera 
BV-5213, p.k. 3,317. T.m. Tavèrnoles” (Codi 0817-PC-01), tot això d’acord amb el text 
de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
“ CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE T AVÈRNOLES SOBRE 
LES OBRES DE MILLORA DE L’ACCÉS AL NUCLI URBÀ DE TA VÈRNOLES A LA CTRA.  

 BV-5213, P.K. 3,317 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament 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, publicada en el BOPB de 
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll 
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i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, 
núm. 12577/13, de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES, representat per l’Il.lm. Alcalde president de l’Ajuntament, 
Sr. Carles Banús Puigivila, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Gros Roca. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’Administració titular de la carretera BV-5213, en el terme 
municipal de Tavèrnoles, via que gestiona a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el p.k. 3,317 de l’esmentada carretera es troba una 
cruïlla amb dos accessos al nucli urbà de Tavèrnoles que presenten problemes de visibilitat.   
 
II. A petició de l’Ajuntament de Tavèrnoles, l’Oficina Tècnica de Planificació í amb 
Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona, ha redactat el projecte constructiu de les obres de “Millora de 
l’accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la carretera BV-5213, p.k. 3,317. T.m. Tavèrnoles” 
(Codi 0817-PC-01), el qual té la finalitat de millorar la intersecció d’accés al nucli de 
Tavèrnoles, millorant la visibilitat de creuament, reduint la velocitat de circulació dels 
vehicles i reordenant els accessos. 
 
III. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de 
Barcelona ha formulat un informe tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules 
tècniques, a incloure en un conveni de col·laboració a celebrar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Tavèrnoles, als efectes de la definició dels respectius àmbits de 
conservació i manteniment de les obres que, una vegada finalitzada la seva execució i 
signada la corresponent acta de recepció, hauran de ser de la competència de la Diputació i 
de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
 
IV. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en 
executar les obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de 
conservació i explotació amb posterioritat a la realització de les obres.  
 
V. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte general del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Tavèrnoles en 
ordre a l’execució a càrrec de la Diputació de Barcelona de les obres que figuren definides 
en el projecte constructiu de les obres de “Millora de l’accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la 
carretera BV-5213, p.k. 3,317. T.m. Tavèrnoles” (Codi 0817-PC-01), així com a la 
determinació definitiva de l’àmbit de conservació i titularitat de les obres amb posterioritat a 
la seva execució. 
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Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 

 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de l’accés al nucli urbà de 

Tavèrnoles a la carretera BV-5213, p.k. 3,317. T.m. Tavèrnoles” (Codi 0817-PC-01), 
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, per un import de 
240.972,84 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del 
Pressupost de 2014. 

 
- la gestió de totes les expropiacions i ocupacions temporals dels terrenys de titularitat 

particular, tant de naturalesa urbana com de naturalesa rústica, que siguin afectats per 
les obres segons el projecte constructiu  

  
- la contractació de les obres objecte de l’esmentat projecte constructiu, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres 
realitzades per la Diputació en execució del referit projecte constructiu, no quedaran 
modificats els àmbits de conservació i titularitat de la seva responsabilitat. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament  
 
Serà el propi Ajuntament de Tavèrnoles el que comuniqui als veïns afectats, tant el calendari 
de l’obra com el tipus d’actuació que es durà a terme. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Un cop realitzades per la Diputació les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les 
obres efectuades en execució del referit projecte constructiu, no quedaran modificats els 
àmbits de conservació i titularitat de la responsabilitat de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Cinquè.- Responsabilitat patrimonial 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels 
quals n’assumeixin, respectivament, la conservació i el manteniment. 
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Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions 
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra 
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts, seran vigents 
segons els termes definits en els pactes anteriors. 
 
Setè.- Causes de resolució del conveni 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós Administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Tavèrnoles: Carles Banús Puigivila, Alcalde President de 
l’Ajuntament; Jordi Gros Roca, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: 
Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident 3er. i  President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat)”  

(...) 
 
Segon.-  Retenir el crèdit per l’import de 240.972,84 €, corresponent a l’aportació de la 
Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en el conveni, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent Pressupost de 
despeses de l’exercici 2014. 
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Tercer.-  Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament interessat, adjuntant-li amb la 
notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta Resolució, els quals 
hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació degudament formalitzats 
amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la Secretaria de l’Ajuntament, 
en ordre a la seva  posterior formalització per part del legal representant i del fedatari 
de la Diputació, i demanant-li que enviï a aquesta Diputació certificació acreditativa del 
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan 
municipal competent, referent a l’acceptació per part de la Corporació municipal del 
text del conveni en tots els seus termes, significant al citat Ajuntament que, per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no 
produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar, així mateix, aquesta resolució a la Direcció General d'Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, a la qual se li enviarà en el seu moment una còpia del conveni, una vegada 
aquest estigui formalitzat amb la signatura dels legals representants d’ambdues parts, 
en aplicació del que disposa l'article 309 del ROAS. 
 
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat Sr. Pere Prat s'interessa per saber en quin moment de la tramitació està la 
contractació dels serveis de telecomunicació. 
 
El diputat Sr. Rossinyol respon dient que té pendent de signatura el document de 
trasllat a LOCALRET de l'anàlisi tècnic de les ofertes, que serà la base per a la 
resolució del concurs. A partir d'ara caldrà esperar el temps que LOCALRET necessiti 
per dictar la resolució corresponent. 
 
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, 
 


