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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 10 de juliol 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 senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident 
primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i 
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,  
senyor 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, Joan 
Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: 
senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, senyora Mercè 
Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Marc 
Castells i Berzosa, Gerard Ardanuy i Mata, Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i 
Romero. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1.- Aprovació de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària i urgent de data 26 
de juny i 3 de juliol de 2014, respectivament. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’informe 
relatiu a l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de 
Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. 
 

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. 8 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 22/2012, interposat 
per F. M. G. contra el decret de 26 d’octubre de 2011, que desestimava el recurs 
d’alçada i confirmava l’acord del Tribunal de selecció que declarava deserta la 
convocatòria núm. 26/2008 per a la provisió, pel sistema de concurs- oposició, d’una 
plaça de tècnic superior especialista en l’àmbit de comunicació. 
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4.- 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. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 89/2012-3, 
interposat per C. C. P. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident de trànsit que va 
tenir lloc a la carretera C-244, a causa d’una substància lliscant existent a la calçada. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada 
pel TSJC, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 427/2011, 
interposat per Ll. M. G. G. contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya en 
relació amb la determinació del preu just de la finca núm. XX del projecte "Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona", 
en el sentit d’augmentar el preu just a la quantia de quaranta-sis mil tres-cents setanta-
cinc euros amb quaranta-tres cèntims (46.375,43) €. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la relació 
d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de dues convocatòries 
20142014512000573B (donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de cooperació 
al desenvolupament) i 20142014512000575B (donar suport a projectes de cooperació 
al desenvolupament ) per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014). 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local  
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la liquidació 
definitiva del Programa complementari “Suport a la Solvència Financera Local i de 
Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals”. 
 
Direcció de Concertació i Assistència Local 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la liquidació 
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2013 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” així com dels ajuts pluriennals del Catàleg de l’any 
2012 amb termini màxim de justificació fins el 30/6/2014, i habilitació del període 
d’audiència pública. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 
subvencions 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,  segons les Bases 
específiques en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació en data 27 de febrer de 2014, i d’acord amb la proposta 
formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la 
corresponent  Acta. 
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Oficina d’Estudis i Recursos Culturals  
 

10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
específic 14/X/109026 amb l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons per portar a terme 
l’actuació “Rehabilitació de la Sala de la Societat Cultural Hortonenca SCH” amb un 
import de dos-cents mil (200.000) €, en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 

11.- IGUALADA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de noranta-sis mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb setze 
cèntims (96.988,16) € a l'Ajuntament d’Igualada a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
12.- GRANOLLERS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de tres-cents trenta-set mil sis-cents seixanta-set 
euros amb quinze cèntims (337.667,15) € a l'Ajuntament de Granollers a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 
Caixa de Crèdit 
 

13.- MASQUEFA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a 
finançar l’actuació local “Urb. carrers sector N, c/Pujades” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 
 
14.- SANT POL DE MAR.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-un mil set-cents vuit euros amb 
noranta-quatre cèntims (91.708,94) € per a finançar l’actuació local “Compra 
escombradora i camió elevador” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 

15.- SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-tres mil dos-cents noranta-un euros 
amb sis cèntims (83.291,06) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat i arranjament 
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  

 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

16.- 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. 
2014/2610. 
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17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Vacarisses, en resolució de l’expedient núm. 2014/3028. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. U.,  
en resolució de l’expedient núm. 2014/3160. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Aigües de Vic, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/3557. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.           
M. P. C., en resolució de l’expedient núm. 2014/3573. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Calldetenes, en resolució de l’expedient núm. 2014/3610. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2014/3986. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de la 
UTE Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/5995. 
 
Convenis de col·laboració 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació d'una 
addenda per a modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, aprovat en sessió ordinària de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, en el sentit de declarar inversió financerament sostenible l'actuació 
"Traspàs i millora de la urbanització d'un tram de la carretera BV-5001 (entre els p.k. 
1+500 i 3+015)" - en aplicació de l'ajut 13/X/90352 - a executar per l'Ajuntament en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en el marc del 
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres de “Fase I del 
projecte d’urbanització voreres de la travessera urbana de la carretera BP-1432”, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la 
seva execució. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 
subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les 
estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals i que es gestionen en 
règim de concessió administrativa, any 2014, per un import de vint-i-nou mil sis-cents 
setanta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims (29.679,58) €.   
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Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte 
l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de 8 de maig de 2014, 
relatiu a l’aprovació d’un conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en 
matèria d’espais naturals i conservació de la Biodiversitat i el patrimoni natural, i 
aprovar un nou text. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Conveni marc 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, i la Fundació Fòrum Ambiental,  per a l’execució del projecte 
“Medi ambient a Barcelona i la seva àrea d’influència, una plataforma de promoció 
econòmica”. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de les Actes de les sessions ordinàri a i extraordinària i urgent de 
data 26 de juny i 3 de juliol de 2014, respectivame nt.-   Pel Sr. President, i en relació 
amb els esborranys de les Actes corresponents a la sessions ordinària i extraordinària 
i urgent dels dies 26 de juny i 3 de juliol de 2014, respectivament, es pregunta si 
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aproven dites Actes per 
unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de 
l’informe relatiu a l’expedient de modificació d’es tatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i  Montcada i Reixac.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’ofici de data 21 de maig de 2014 de la Mancomunitat Intermunicipal de 
Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, amb registre d’entrada a la 
Diputació de Barcelona de data 3 de juny de 2014, pel que es sol·licita l’informe previ 
de la Diputació de Barcelona sobre la modificació d’estatuts de l’esmentada 
Mancomunitat. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en sentit favorable, amb 
observacions, a la modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de 
Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona 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 
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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, amb observacions, emès per la Secretaria 
d’aquesta Corporació en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, 
que es transcriu a continuació: 
 

“ INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L A MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL CERDANYOLA DEL VALLÈS, RIPOLLET i MO NTCADA I REIXAC” 

 
 

Des de la Mancomunitat Intermunicipal constituïda pels Ajuntaments de Cerdanyola del 
Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac s’ha tramés l’expedient relatiu a la modificació dels 
estatuts de la Mancomunitat, aprovat per la Comissió Gestora de la Mancomunitat celebrada 
en la sessió ordinària del dia 9 de maig de 2014, als efectes que per aquesta Corporació, 
entre d’altres, s’emeti el corresponent informe, amb caràcter previ a la remissió de l’acord 
als Ajuntaments membres de la Mancomunitat per a la seva respectiva aprovació. 
 
1) Disposicions legals  
 
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels estatuts de 
les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i 
s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la 
Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte 
d’estatuts de les mancomunitats. 
 
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), ha 
suprimit la referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades 
emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic 
article 115.1.c), de la Llei municipal catalana. 
 
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la 
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de 
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació 
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic, 
és de plena aplicació al present cas. 
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2) Observacions a la proposta de modificació d’esta tuts  
 
D’acord amb el que s’infereix del dictamen de la Comissió Gestora de la Mancomunitat, de 
data 9 de maig de 2014, la present proposta de modificació d’estatuts s’efectua a 
conseqüència del mandat legal previst a la Disposició Transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), quan 
disposa que les mancomunitats de municipis hauran d’adaptar els seus estatuts al que 
preveu l’art. 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL). 
 
L’esmentada Disposició Transitòria igualment assenyala que les mancomunitats de 
municipis estan orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis 
públics que siguin necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o 
prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL. 
 
En aquest context la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac se centra en 2 preceptes, 
que seguidament es transcriuen i analitzen: 
 
a) Article 9 
 

 
“Per a la consecució dels objectius proposats, la mancomunitat podrà promoure tota 
mena d’activitats i prestar tots els serveis públics d’interès comú per als municipis 
mancomunats, en l’àmbit de les matèries següents: 
 
a) L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes. 
b) L’execució urbanística i, especialment, la instal·lació i conservació de serveis 
urbanístics (enllumenat públic, pavimentació, clavegueram, etc). 
c) La protecció del medi urbà, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de 
residus. 
d) La protecció de la salubritat pública.  
e) Col·laborar en l’avaluació i la informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
f) El transport públic de viatgers. 
g) Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure. 
h) La promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions.” 
 

 
A la vista de la proposta s’escau analitzar la legislació vigent per determinar la correcta 
adaptació dels estatuts al mandat legal que imposa la DT 11ª LRSAL. 
 
L’article 9 dels estatuts de la Mancomunitat estipula els àmbits de matèries que podrà 
promoure mitjançant activitats i serveis públics d’interès comú per als municipis 
mancomunats, donant així compliment a un dels continguts mínims que han de tenir els 
estatuts de les mancomunitats de conformitat amb el que preveuen els articles 44.2 LBRL – 
objecte i competència-, 116.2.b) TRLMRLC – objecte i competències- i 36.4 TRRL – 
finalitats-.  
 
Es tracta, doncs, de determinar si l’objecte i competències de la Mancomunitat donen 
compliment a la LRSAL. 
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L’article 9 dels estatuts destaca vuit apartats de competències municipals concretes a 
desenvolupar: 
 
1- Ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes: l’art. 25.2.g) de 
la LBRL en la redacció donada per la LRSAL recull la competència relativa al “trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat” mentre que l’art. 66.3.b) del TRLMRLC recull de 
manera literal la susdita competència. 
 
2- L’execució urbanística i, especialment, la insta l·lació i conservació de serveis 
urbanístics (enllumenat públic, pavimentació, clave gueram, etc): pel que respecta a 
“l’execució urbanística” aquesta queda recollida a l’art. 25.2.a) de la LRBRL d’acord amb la 
redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.d) del TRLMRLC; en relació amb “la instal·lació i 
conservació de serveis urbanístics (enllumenat públic, pavimentació, clavegueram, etc)” 
l’art. 66.3.d) i l) assenyalen com a competències pròpies els citats serveis d’enllumenat, 
pavimentació i clavegueram, a més, tant l’art. 26.1.a) de la LRBRL com l’art. 67.a) del 
TRLMRLC consideren aquests serveis com a mínims i, consegüentment, de prestació 
obligatòria a tots els municipis 
 
3- La protecció del medi urbà, els serveis de netej a viària, de recollida i tractament de 
residus:  l’art. 25.2.b) de la LBRL en la redacció donada per la LRSAL fa referència al “medi 
ambient urbà” i “protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les 
zones urbanes”, i l’art. 66.3.f) del TRLMRLC recull la competència relativa a “la protecció del 
medi”; respecte “els serveis de neteja viària, de recollida i de tractament de residus” l’art 
66.3.l) del TRLMRLC els recull literalment i l’art. 26.1.a) LBRL i 67.a) del TRLMRLC 
preveuen com a serveis de prestació obligatòria a tots els municipis els relatius a la neteja 
viària i recollida de residus, mentre que el tractament de residus queda fixat, art. 26.1.b) 
LBRL i 67.b) TRLMRLC, com a obligatori per a municipis de més de 5.000 habitants. 
 
Segons dades d’aquesta Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/municipis), tots 
tres municipis mancomunats tenen més de 20.000 habitants al padró aprovat a 01.01.2013. 
 
4- La protecció de la salubritat pública:  està prevista literalment com a competència 
pròpia municipal a l’art. 25.2.j) LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a l’art. 
66.3.h) del TRLMRLC. 
 
5- Col·laborar en l’avaluació i la informació de si tuacions de necessitat social i 
l’atenció immediata a persones en situació o risc d ’exclusió social:  l’art. 25.2.e) de la 
LBRL en la redacció donada per la LRSAL recull la competència relativa a “l’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o 
risc d’exclusió social”; paral·lelament l’art. 66.2 i 66.3.k) del TRLMRLC preveuen 
competències municipals en l’àmbit de la “cohesió social” i “la prestació dels serveis socials i 
la promoció i la reinserció socials”, respectivament. Igualment, és un servei d’obligatòria 
prestació en tots els municipis amb població superior a 20.000 habitants, d’acord amb 
l’article 26.1.c) de la LBRL i 67.c) TRLMRLC. 
 
6- El transport públic de viatgers:  l’art. 25.2.g) de la LBRL, en la redacció donada per la 
LRSAL, recull aquest servei com a “transport col·lectiu urbà” i l’art. 66.3.m) del TRLMRLC el 
preveu literalment; queda fixat com a servei obligatori per a municipis de més de 50.000 
habitants sota el nom de “transport col·lectiu urbà de viatgers” en l’art. 26.1.d) LBRL i l’art. 
67.e) TRLMRLC. 
 
7- Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure:  l’art. 
25.2.l) i .m) LBRL, en la redacció donada per la LRSAL, recull com a competències pròpies 
dels municipis les “instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure” i “la promoció de la 
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cultura i equipaments culturals”, respectivament, mentre que l’art. 66.3.n) del TRLMRLC 
recull aquest tipus de servei sota la susdita menció literal; l’art. 26.1.c) LBRL així com l’art. 
67.c) TRLMRLC estableixen les “instal·lacions esportives d’ús públic” com a servei 
d’obligatòria prestació en tots els municipis amb població superior a 20.000 habitants. 
 
8- La promoció de la participació dels ciutadans en  l’ús eficient i sostenible de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions:  està prevista literalment com a 
competència pròpia municipal a l’art. 25.2.ñ) LBRL d’acord amb la redacció donada per la 
LRSAL. 
 
Es constata que els vuit apartats de competències m unicipals especificats tenen un 
reflex a l’article 25 de la LBRL,  en la redacció donada per la LRSAL, i a l’art. 66 del 
TRLMRLC.  
 
Altrament, i atès que els municipis mancomunats tenen tots ells una població superior a 
20.000 habitants, no correspon assumir per la Diputació provincial, o entitat equivalent, les 
tasques de coordinació a les que fa referència l’art. 26.2 de la LBRL en la redacció donada 
per la LRSAL, relatives a la prestació de determinats serveis.  
 
b) Disposició transitòria 

 
 
Amb l’objectiu de garantir la continuïtat en la prestació del serveis d’atenció primària de la 
salut i fins el moment que els esmentats serveis siguin atesos directament per part del 
Servei Català de la Salut del Departament de Sanitat i Salut de la Generalitat de 
Catalunya, com a administració competent, es considera prorrogat el conveni i les 
obligacions derivades i vigents actualment. 
 

 
A efectes aclaridors, s’ha procedit a contactar amb la Secretaria accidental de la 
Mancomunitat per tal que indiqués el tipus de serveis d’atenció primària de la salut als que 
fa referència la present disposició estatutària i les dades principals del conveni al·ludit.  
 
Al respecte se’ns ha informat que els serveis d’atenció primària de la salut prestats es 
porten a terme en l’àmbit de l’atenció a la salut sexual i reproductiva, a partir d’un Conveni 
signat amb el Servei Català de la Salut (SCS) per la prestació dels serveis d’orientació i 
planificació familiar l’objecte del qual és finançar pel SCS les despeses del personal que 
presta els esmentats serveis. 
 
A partir de les dades facilitades per la Mancomunitat es pot determinar que els serveis 
d’atenció primària de la salut que recull la Disposició transitòria dels estatuts de la 
Mancomunitat, i que es concreten en serveis d’orientació i planificació familiar, no estan 
reconeguts com a competències pròpies de manera expressa, dels governs locals de 
Catalunya d’acord amb l’art. 84.2 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (l’EAC), per bé que l’esmentat precepte els atribueix 
competències pròpies en els àmbits genèrics de “l’ordenació i la prestació de serveis bàsics 
a la comunitat” i “la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones” (lletres c) i 
m), primer incís de l’art. 84.2 de l’EAC). 
 
Conseqüentment, i pel fet de trobar-nos en l’àmbit de competències relatives a la salut, es 
pot concretar que el present precepte estatutari es regeix pel règim jurídic establert a la 
Disposició transitòria primera de la LRSAL , concernent a la Asunción por las 
Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud, i que disposa que les 
Comunitats autònomes assumiran la titularitat de les competències que es preveien com a 
pròpies del Municipi, relatives a la participació en la gestió de l’atenció primària de la salut, 
amb caràcter progressiu i en el termini màxim de cinc anys. 
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De conformitat i en harmonia amb l’establert a la Disposició transitòria primera de la LRSAL, 
la Disposició addicional quarta del Decret Llei 3/2 014, de 17 de juny , pel qual 
s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, relativa a les 
Competències que els ens locals de Catalunya exerci en en matèria de serveis socials, 
ensenyament, salut i inspecció sanitària,  en l’apa rtat segon , disposa: 

 
“2. Les competències que, prèviament a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, no estiguin atribuïdes 
com a pròpies dels ens locals per l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per les lleis 
sectorials catalanes en matèria de serveis socials, ensenyament, salut, i inspecció 
sanitària, seran assumides per la Generalitat de Catalunya en els termes que estableixin 
les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les 
hisendes locals. 
 
Mentre no entrin en vigor les normes reguladores del sistema de finançament 
esmentades i no es compleixin els terminis previstos en les disposicions transitòries 
primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, els ens locals 
continuaran exercint aquestes competències en els mateixos termes i condicions.” 

 
En conseqüència, es pot afirmar que la previsió de la Disposició transitòria dels estatuts de 
la Mancomunitat està redactada en concordança tant amb la Disposició transitòria primera 
de la LRSAL com amb la Disposició addicional quarta del DL 3/2014, de 17 de juny, tot i 
tenint present que el límit màxim per entendre prorrogat el conveni signat amb el Servei 
Català de la Salut (SCS) per la prestació dels serveis d’orientació i planificació familiar serà 
de cinc anys a partir de l’entrada en vigor de la LRSAL, el dia 31 de desembre de 2013. 
 
En qualsevol cas, el cost efectiu dels serveis d’orientació i planificació familiar prestats per la 
Mancomunitat han de ser abonats pel Servei Català de la Salut d’acord amb la forma de 
pagament que estigui fixada al conveni, podent, en cas d’incompliment, procedir a la 
retenció del fons estatal, de conformitat amb el que disposa l’art. 57 bis de la LBRL en la 
redacció donada per la LRSAL. 
 
A aquests efectes, i atès que es desconeixen les dades concretes i el termini de vigència del 
conveni signat per la Mancomunitat amb el Servei Català de la Salut (SCS) per a la 
prestació dels serveis d’orientació i planificació familiar, es posa de manifest el contingut de 
l’apartat segon de l’art. 57 bis de la LBRL, per al supòsit que fos d’aplicació: 

 
“2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la 
entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, 
por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan 
en los mismos la cláusula de garantía a la que hace referencia el apartado anterior. Esta 
norma será de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o 
tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en vigor.” 

 
Per tot això, la proposta de contingut de la Disposició transitòria dels estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac es troba 
en conjunt correcta, malgrat que, en tant es desconeixen els termes concrets del conveni 
regulador de la prestació dels serveis d’orientació i planificació familiar, no es pot precisar la 
necessitat d’introduir la clàusula en garantia de pagament recollida a l’art. 57 bis de la LBRL.  
 
Val a dir, finalment, que com es tracta de la modificació dels estatuts d’una mancomunitat, el 
procediment per a la seva aprovació inclou la intervenció de la Generalitat de Catalunya (art. 
119 i 120 TRLMRLC), raó per la qual en el decurs de la seva tramitació hauran de resoldre’s 
els aspectes relatius al compliment dels requisits fixats tant a la LRSAL com al DLlei 3/2014. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

11/154 

Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa, pel que fa exclusivament als dos 
preceptes objecte de modificació, i tenint en compte els comentaris efectuats, es troba 
correcta a judici de la sotasignada. 
 
3) Conclusió  
 
En conseqüència, i sens perjudici de les precedents observacions, s’escau informar 
favorablement el contingut de la modificació de l’article 9 i Disposició transitòria dels estatuts 
de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. 
 
No obstant això la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’epígraf 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, publicada en el BOPB, del 23 de desembre de 
2013, acordarà el que estimi pertinent. “ 

 
Segon.-  Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de 
Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, pel seu coneixement i als efectes 
que s’escaiguin. 
 
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. 8 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
22/2012, interposat per F. M. G . contra el decret de 26 d’octubre de 2011, que 
desestimava el recurs d’alçada i confirmava l’acord  del Tribunal de selecció que 
declarava deserta la convocatòria núm. 26/2008 per a la provisió, pel sistema de 
concurs- oposició, d’una plaça de tècnic superior e specialista en l’àmbit de 
comunicació.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 22/2012-A, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per F. M. G. contra el decret, de 26 d’octubre de 2011, pel  
qual es desestimava el recurs d’alçada i es confirmava l’acord del Tribunal de selecció 
que declarava deserta la convocatòria núm. 26/2008 per a la provisió, pel sistema de 
concurs-oposició, d’una plaça de tècnic superior especialista en l’àmbit de 
comunicació. 
  
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que les actuacions del tribunal de selecció, i concretament la 
relativa a la valoració del segon exercici de la proba teòrica obligatòria i eliminatòria, 
no resulten disconformes a dret . 
 
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. 
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 22/2012-A, que desestima el recurs 
interposat per F. M. G. contra el decret, de 26 d’octubre de 2011, pel  qual es 
desestimava el recurs d’alçada i es confirmava l’acord del Tribunal de selecció que 
declarava deserta la convocatòria núm. 26/2008 per a la provisió, pel sistema de 
concurs-oposició, d’una plaça de tècnic superior especialista en l’àmbit de 
comunicació. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- 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. 1 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
89/2012-3, interposat per C. C. P. contra la desest imació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys ma terials derivats d’un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carreter a C-244, a causa d’una 
substància lliscant existent a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 89/2012-3, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per C. C. P. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, 
de 27 de desembre de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per la recurrent en relació amb els danys materials derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera C-244, a causa d’una taca de gasoil o 
substància anàloga lliscant existent a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
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. 
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 89/2012-3, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per interposat per C. C. P. contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona, de 27 de desembre de 2011, que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada per la recurrent en relació amb els danys 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-244, a causa d’una taca de 
gasoil o substància anàloga lliscant existent a la calçada, ja que no es donen els 
requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, en especial, la relació 
causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
dictada pel TSJC, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 
núm. 427/2011, interposat per Ll. M. G. G. contra l a resolució del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya en relació amb la determ inació del preu just de la 
finca núm. XX del projecte "Nova connexió entre les  carreteres C-244 i BV-2136 a 
Sant Pere Sacarrera. TM Mediona", en el sentit d’au gmentar el preu just a la 
quantia de quaranta-sis mil tres-cents setanta-cinc  euros amb quaranta-tres  
cèntims (46.375,43) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha dictat sentència en el recurs núm. 427/2011, interposat per   
Ll. M. G. G. contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció 
Barcelona, de 25 de febrer de 2011, que desestimava el recurs de reposició interposat 
contra l’acord que determinava el preu just de la finca núm. XX del projecte "Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 sa Sant Pere Sacarrera. TM Mediona" 
en la quantitat de 24.746’81 €, inclòs el premi d’afectació.  
 
Segons els fonaments de dret que consten en la sentència, i basant-se en els motius 
d’impugnació en què el recurrent articula la seva demanda, es determina que: 
 
− Existeixen components que el recurrent cita en la seva demanda i no han estat 

valorats pel JEC, per tant, el preu just pel que fa a aquests elements s’ha 
d’incrementar en la quantitat de 5.424’42 €. 

 
− Els eventuals danys i perjudicis no es poden incloure en el preu just, ja que tenen 

lloc sobre una parcel·la no expropiada. 
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− La indemnització per les 4 restes de la finca que, segons el recurrent, han resultat 
inservibles, es rebutja perquè no s’acredita degudament la seva existència i el 
perjudici ocasionat. 

 
− El coeficient d’1’20 aplicat per factor de localització, a l’empara del que disposa 

l'article 22.1a) de la Llei 8/2007, dista molt del màxim previst legalment. En aquest 
cas, vista la situació de la finca expropiada s’ha d’aplicar el coeficient màxim 
previst, és a dir del 2. 

 
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la sentència estima parcialment el recurs 
interposat contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 25 de febrer de 
2011, la qual anul·la parcialment en el sentit d’augmentar el preu just fixat a la quantitat 
de 46.375’43 €, inclòs el premi d’afectació. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència dictada per la Secció Segona de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
estima parcialment el recurs interposat per Ll. M. G. G. contra la resolució del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, de 25 de febrer de 2011, la qual anul·la parcialment en el 
sentit d’augmentar el preu just fixat a la quantitat de 46.375’43 €, inclòs el premi 
d’afectació. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de la 
relació d’accions seleccionades i de les desestimad es, així com de les 
aportacions econòmiques corresponents a les aprovad es, en resolució de dues 
convocatòries 20142014512000573B (donar suport a as sistències tècniques en 
l’àmbit de cooperació al desenvolupament) i 2014201 4512000575B (donar suport 
a projectes de cooperació al desenvolupament ) per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de 
la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmb it de la cooperació al 
desenvolupament (2014).-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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I. ANTECEDENTS 
 

En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014). 
 
En concret, es van aprovar quatre 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: 20142014512000573B); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
de la convocatòria: 20142014512000575B); la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20142014512000577B), i la quarta, relativa a una subvenció per a 
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000579B). 
 
El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries 20142014512000573B, 
20142014512000575B i 20142014512000579B es va exhaurir el dia 7 d’abril de 2014 
i, per a la convocatòria 20142014512000577B, el dia 22 de març de 2014. 
 
En relació a la resolució de la convocatòria 20142014512000577B per a donar suport 
a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament i d’acord amb el 
procediment establert a la Base 6 de les Bases Generals comunes a les quatre 
Convocatòries –en endavant Bases Generals–, en data 22 de maig de 2014 es van 
reunir els membres de l’òrgan col·legiat per tal de consensuar una proposta de 
concessió de les subvencions corresponents a aquesta convocatòria. Concretament, la 
proposta acordada contemplava la valoració de 24 sol·licituds, de les quals 7 es 
proposaren per a selecció i 16 per a desestimació. També es va deixar constància que 
1 sol·licitud va estar presentada fora de termini (AJG 270/14). 
 
Posteriorment, en relació a la resolució de la convocatòria relativa a una subvenció per 
a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (Codi: 20142014512000579B), i seguint igualment l’establert a la 
Base 6 de les Bases Generals, es van reunir els membres de l’òrgan col·legiat, 
vàlidament constituït de conformitat amb l’establert a l’article 12.5 de l‘Ordenança General 
de Subvencions, per tal de valorar les dues sol·licituds rebudes i adoptar una proposta 
de resolució. D’acord amb les deliberacions de l’òrgan col·legiat, recollides en l’acta de 
data 12 de juny de 2014, es va concloure pertinent desestimar les dues accions 
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presentades i deixar deserta la convocatòria. A més, es va proposar alliberar la totalitat 
de l’import previst inicialment per a aquesta convocatòria per tal que, si s’esqueia, se’n 
pogués fer ús del mateix en qualsevol de les convocatòries pendents encara de 
resoldre’s. 
 
En relació a les dues convocatòries pendents, concretament, la 20142014512000573B 
i la 20142014512000575B, l’òrgan col·legiat s’ha reunit en data 23 de juny de 2014, 
seguint el procediment previst a les Bases Generals, per tal de consensuar la proposta 
de concessió de les subvencions corresponents. 
 
En concret, en relació a la convocatòria de subvencions 20142014512000573B per a 
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, 
la proposta acordada per l’òrgan col·legiat constata que es van presentar 15 sol·licituds 
de les quals 13 compleixen els requisits per ser subvencionables. D’aquestes 13 
sol·licituds presentades es proposen 12 per a selecció i 1 per a desestimació, atès que 
no ha obtingut la puntuació exigida per a ser subvencionada. 
 
I, en relació a la convocatòria de subvencions 20142014512000575B per a donar 
suport a projectes de cooperació al desenvolupament, la proposta acordada per 
l’òrgan col·legiat constata que es van presentar 17 sol·licituds de les quals 12 
compleixen els requisits per ser subvencionables. D’aquestes 12 sol·licituds 
presentades es proposen 9 per a selecció i 3 per a desestimació, atès que no han 
obtingut la puntuació exigida per a ser subvencionades. 
 
Respecte d’aquesta mateixa convocatòria de subvencions 20142014512000575B i per 
tal de compensar la diferència de crèdit entre aquell inicialment autoritzat i el total 
resultant de la proposta de subvencions que es sotmet a aprovació mitjançant aquest 
acte, es proposa disposar de la quantitat corresponent a deu mil set-cents euros amb 
cinquanta-cinc cèntims (10.700,55) €, tot d’acord amb l’establert a la Base 5 d’aquesta 
convocatòria i tenint en compte el crèdit provinent de la resolució de la convocatòria de 
subvencions 20142014512000579B, habilitat per l’acord número 309/14, de la Junta 
de Govern d’aquesta Corporació, de data 26 de juny. 
 
S’acompanya aquest instrument de l’acta de la reunió de l’òrgan col·legiat, de data 23 
de juny de 2014, que proposa resoldre les convocatòries de subvencions 
20142014512000573B i la 20142014512000575B, a la qual s’adjunta, com a Annex I, 
un quadre proposta de resolució recapitulador de les propostes seleccionades i 
denegades i dels imports de les subvencions atorgades; com a Annex II, un informe 
valoratiu de les sol·licituds presentades amb el resultat de la puntuació obtinguda 
d'acord amb les motivacions expressades a les fitxes individualitzades que consten a 
l'expedient i el qual també detalla els motius pels quals algunes d’elles no compleixen 
els requisits exigits per ser subvencionables, així com els motius pels quals se n’han 
desestimat d’altres; i com a Annex III, la proposta de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament d’ajust dels imports sol·licitats als diferents requisits establerts en la 
convocatòria, eliminant despeses corresponents a activitats considerades no elegibles 
o sobredimensionades, així com eliminant els excessos en partides limitades per les 
bases (despeses indirectes, recursos humans i viatges i estades). 
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II.   EMPARAMENT JURÍDIC 
 
1. Sobre la convocatòria: 

- Bases Reguladores generals i específiques de les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta 
de Govern de la diputació de Barcelona, de data 13 de febrer, i publicades al 
BOPB de 20 de febrer de 2014. 

- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 
13, annex 1, de 15.01.2009). 

 
2. Sobre les competències de la Diputació: 

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
-  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

General de Subvencions. 
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. 
-  Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament. 
-  Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

3. Sobre la competència orgànica: 
- És la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 

presents acords, segons la delegació realitzada per la Presidència mitjançant 
decret 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), tal com consta a l’epígraf 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, de data 11 de desembre 
de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013. 

 
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades disposada a 
continuació, en resolució de les convocatòries 20142014512000573B i 
20142014512000575B, en el marc de la convocatòria general per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014); i atorgar les subvencions corresponents a les accions 
seleccionades, segons la proposta establerta en l’acta de l’òrgan col·legiat que 
s’acompanya, de data 23 de juny de 2014. 
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1.-  SUBVENCIONS ATORGADES 
 

Convocatòria de subvencions 20142014512000573B per a donar suport a 
assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament: 
 

Entitat  Acció  Concessió  

Xarxa de Consum Solidari 
Intercanvi de coneixements a favor d'un model de 
desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, 
Imbabura, Equador) 

41.909,25 € 

Alba Sud – Investigació i 
Comunicació per al 
Desenvolupament 

Enfortiment de les capacitats del Turisme Rural 
Comunitari (Costa Rica) 44.982,00 € 

Assoc. de Municipis 
Catalans per a la Recollida 
Selectiva Porta a Porta 

Assistència tècnica per consolidar les experiències 
de gestió de residus als Municipis de Tiquipaya i 
Vinto i convertir-les en referent a Bolívia 

45.000,00 € 

L'OLIVERA SCCL Llum de tots 44.953,65 € 

Azimut 360 SCCL 
Ampliació del projecte Foment del Sector de les 
energies renovables i impuls de l'emprenedoria 
verda a la regió Tànger – Tetuan del Marroc 

43.217,95 € 

Fundació Privada Empresa 
i Clima 

Assistència tècnica per l'elaboració del Pla de 
Gestió de la Fracció Orgànica dels Residus de 
Pica mitjançant el compostatge i la definició de 
Directrius per a la Gestió de la Fracció Orgànica 
dels Residus de la Regió de Tarapacà 
(PICACOMPOST) 

42.304,50 € 

Dones per la Llibertat i la 
Democràcia 

Bona Governança, Ciutadania i Igualtat 
d'Oportunitats per a Dones de Guatemala II 40.000,00 € 

Universitat Politècnica de 
Catalunya Barcelona Tech 

Enfortiment de la Gestió de Residus Sòlids en la 
Municipalitat Provincial de Anta, Cusco, Perú 

34.504,00 € 

Fundació Parc de Recerca 
UAB 

Models de gestió de residus i foment de la seva 
implementació a la Mancomunitat del Sud, 
Guatemala 

25.254,60 € 

Fundació ENT Assistència tècnica per a la implantació del Pla 
Escombros Cero a Bogotà 31.320,00 € 

Asociación América – 
Europa de Regiones y 
Ciudades AERYC  

Impuls i seguiment del Pla Estratègic de 
Desenvolupament de Sousse 28.800,00 € 

SECARTYS, Asociación 
Española para la 
internacionalización de las 
empresas de electrónica, 
informática y telecos 

Assistència Tècnica per a la implantació d'una 
Planta de Reciclatge de Pneumàtics en el Terme 
Municipal de Joinville (Brasil) 

24.772,72 € 

 

Convocatòria de subvencions 20142014512000575B per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament: 
 

Entitat  Acció  Concessió  
Fundación Universitaria 
Iberoamericana 

Programa de capacitació i dinamització dirigit a 
negocis turístics en El Salvador 70.583,10 € 

Assoc. Catalana 
d’Enginyeria Sense 
Fronteres 

Enfortiment institucional per a la gestió dels 
recursos hídrics d’Orellana (Equador) 65.307,74 € 

Proyecto Local 

Promoció de l'enoturisme en el Departament de 
Canelones i Montevideo Rural (Uruguai) en 
col·laboració amb la comarca de l'Alt Penedès, en 
el marc d'una estratègia de cooperació públic – 
privada per al desenvolupament econòmic local 
FASE 2 

63.519,23 € 
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Entitat  Acció  Concessió  

Fundació Inform Consolidació i extensió de la xarxa SEFED Marroc i 
disseny de la central de simulació 59.550,96 € 

Asociación EQUAL 
SAREE 

Inclusió de l’urbanisme des de la perspectiva de 
gènere en el projecte de cooperació al 
desenvolupament 

45.456,00 € 

Fundació Privada Utopia Suport al desenvolupament econòmic i social en el 
marc de la renovació urbana de Médiouna 47.120,00 € 

Fundació Plataforma 
Educativa Incuba Uruguai 35.689,92 € 

PIMEC Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya 

Promoció del desenvolupament socioeconòmic de 
la regió de Gran Casablanca 

38.009,60 € 

Sociedad de Técnicos de 
Automoción 

Cooperació per al desenvolupament Argentina – 
Catalunya 35.464,00 € 

 

2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER NO ARRIBAR A LA P UNTUACIÓ 
MÍNIMA 

 

Convocatòria de subvencions 20142014512000573B per a donar suport a 
assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament: 
 

Entitat  Acció  Import 
sol·licitat  

Associació pel Medi 
Ambient de l'Anoia 

Assistència Tècnica per a la construcció d'una 
Planta de Tractament i Reciclatge de Residus 
Sòlids Urbans, Dipòsit Final de Rebuig Urbà a 
Cañazas (Panamà) i Estudi de Recollida de 
Residus en zones properes 

48.086,35 € 

 

Convocatòria de subvencions 20142014512000575B per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament: 
 

Entitat  Acció  Import 
sol·licitat  

Associació Col·lectiu   
Punt 6 

Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de 
gènere 75.000,00 € 

Nova – Centre per a la 
Innovació Social 

BALADIA. El municipi com a motor de la 
democràcia participativa al Nord del Marroc 74.500,00 € 

CEAM – Centre d'Estudis 
Amazònics 

Promoció de la piscicultura rural amb espècies 
natives i de l'ecoturisme per a estimular el 
desenvolupament econòmic sostenible de les 
províncies Moxos, Marbán i Cercado del 
departament de Beni a Bolívia 

75.000,00 € 

 

3.- SOL·LICITUDS QUE NO ACOMPLEIXEN REQUISITS MÍNIM S 
 

Convocatòria de subvencions 20142014512000573B per a donar suport a 
assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament: 
 

Entitat  Acció  

Veterinaris Sense 
Fronteres – VETERMÓN 

Sistematització d'experiències de polítiques públiques que 
promouen una agricultura urbana i periurbana que garanteixin el 
dret a l'alimentació dels seus ciutadans i ciutadanes 

Centre Internacional 
Escarré per a les minories 
ètniques i les nacions 
(CIEMEN) 

Capacitació tècnica per a la implementació d'una oficina 
d'innovació productiva i associativa destinada a superar la pobresa 
en la comuna de Galvarino, Xile 
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Convocatòria de subvencions 20142014512000575B per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament: 
 

Entitat  Acció  
FEMAC Associació de 
Fabricants i Exportadors 
de Maquinària Agrícola de 
Catalunya 

Projecte integral de Seguretat Alimentària de la Quinoa 

ADDIM, Associació per a 
la Defensa dels Nens de 
Mali 

Creació d’una cooperativa de dones per extreure karité, millorar les 
capacitats productives i comercials i l’ocupació de les dones de 
Mali 

Fundació Salut i 
Comunitat 

Enfortiment i empoderament laboral del teixit humà actiu de la regió 
de Lima per la promoció del desenvolupament humà sostenible de 
la població 

ADESOX 

Recuperació i protecció de l'ecosistema i biodiversitat per a la 
promoció del turisme ecològic sostenible a la zona d'influència del 
projecte integral Binomi mare-fill en exclusió social del districte de 
Santa Rosa iniciat per ADESOX 

MPDL – Moviment per la 
Pau, el Desarmament i la 
Llibertat 

Reforç institucional en matèria de planificació del Desenvolupament 
Local de la C.U. d’Adjir (Alhoceima, Marroc) 

 
Segon.-  Disposar les aportacions econòmiques corresponents a les subvencions 
atorgades, pels imports i destinataris indicats a la relació d’accions del punt 1 de 
l’acord anterior, segons s’estableix a continuació: 
 
2.1. Convocatòria 20142014512000573B 
 
� Disposar els imports individuals indicats a la relació d’accions del punt 1 de l’acord 

anterior corresponent a aquesta convocatòria específica, que sumen un total de 
quatre-cents quaranta-set mil divuit euros amb seixanta-set cèntims (447.018,67) € 
els quals seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat 
i suficient: 

  
• 268.211,20 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-48903 

del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2014; i 

 

• 178.807,47 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-489 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació. 

 

� Declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març; i  

 

� Alliberar el saldo sobrant de dos mil nou-cents vuitanta-un euros amb trenta-tres 
cèntims (2.981,33) €, dels quals mil set-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta 
cèntims (1.788,80) € corresponen al pressupost de 2014, i mil cent noranta-dos 
euros amb cinquanta-tres cèntims (1.192,53) € corresponen al pressupost per al 
2015, respecte de l’autorització de despesa de quatre-cents cinquanta mil 
(450.000) €, realitzada com a conseqüència de l’aprovació de l’esmentada 
convocatòria, ja que finalment no s’han atorgat. 
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2.2. Convocatòria 20142014512000575B 
 
� Ajustar l’autorització de despesa aprovada per a aquesta convocatòria, per import 

de quatre-cents cinquanta mil (450.000) €, en el sentit d’augmentar-la en deu mil 
set-cents euros amb cinquanta-cinc cèntims (10.700,55) €, dels quals sis mil 
quatre-cents vint euros amb trenta-tres cèntims (6.420,33) € corresponen al 
pressupost per al 2014, i quatre mil dos-cents vuitanta euros amb vint-i-dos 
cèntims (4.280,22) € corresponen al pressupost per al 2015, tot d’acord amb 
l’establert a la base 5 d’aquesta convocatòria i tenint en compte el crèdit provinent 
de la convocatòria de subvencions 20142014512000579B, habilitat per l’acord 
número 309/14 de la Junta de Govern d’aquesta Corporació, de data 26 de juny;  

 
� Disposar els imports individuals indicats a la relació d’accions del punt 1 de l’acord 

anterior corresponent a aquesta convocatòria específica, que sumen un total de 
quatre-cents seixanta mil set-cents euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(460.700,55)€, dels quals deu mil set-cents euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(10.700,55) €  corresponen al crèdit provinent de la convocatòria de subvencions 
20142014512000579B, habilitat per l’acord número 309/14 de la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació, de data 26 de juny. Aquests imports seran satisfets de 
conformitat amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a 
continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 

 
• 276.420,33 € els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona corresponent a l’exercici 2014; i 

 
• 184.280,22 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-489 del 

pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació; i 
 
� Declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text 

Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
El pagament de les subvencions atorgades en les convocatòries 
20142014512000573B i 20142014512000575B es farà de conformitat amb el disposat 
a la Base 13 de les Bases Generals i les despeses generades per les activitats 
subvencionades es justificaran en el termini i forma establertes en la Base 14 de les 
Bases Generals (AJG 41/14). 
 
Tercer.-  Informar que, d'acord amb l'establert a la Base 8 de les Bases Generals, les 
subvencions atorgades hauran de ser acceptades expressament en el termini d'un 
mes des de la notificació del seu atorgament, en el benentès que l'acceptació 
expressa comporta també la de la reformulació dels pressupostos que han estat 
ajustats a proposta de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de conformitat 
amb l'article 61 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i que s'acompanyen 
com a Annex III; i, finalment, 
 

Informar que, de conformitat amb la Base 12 de les Bases Generals aplicables a 
ambdues convocatòries, les obligacions derivades d’aquests compromisos es 
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reflectiran en un conveni de col·laboració amb el contingut que en aquella s’exigeix i 
que, tal com es regula en la Base General 14.2.III, les transferències entre els socis 
del partenariat es justificaran a partir de l’esmentat conveni de col·laboració, en la 
forma que s’especifica en aquesta base i, en conseqüència, no s’admetran factures 
entre els socis. 
 
Quart.-  Publicar la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Notificar els presents acords als interessats. 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva del Programa complementari “S uport a la Solvència 
Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequ ada de Serveis Públics 
Locals”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de 
novembre de 2012, va aprovar el Programa complementari “Suport a la Solvència 
Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals” 
(núm. 639/12), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
L’objecte d’aquest Programa complementari era donar resposta de forma eficaç, 
ràpida i contingent a les necessitats derivades del context de crisi econòmica i de la 
situació d’insuficiència financera en què es veuen immersos els Governs Locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, especialment els municipis; amb la 
finalitat de contribuir a fer efectiva la seva reactivació econòmica i garantir el 
manteniment i la prestació adequada i suficient dels serveis i activitats que siguin de la 
seva competència, essencialment els que tinguin la consideració de serveis mínims o 
obligatoris d’acord el que disposa la legislació en matèria de règim local. 
 
El Programa va tenir una vigència plurianual durant els exercicis 2012 i 2013 i es va 
dotar amb 39.674.733,48 €. 
 

La distribució d’aquests recursos entre els municipis i entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona es va realitzar 
aplicant el criteri de població i una quantitat fixa per trams en funció de la població del 
municipi. Els municipis de més de 100.000 habitants van percebre una quantitat 
predeterminada d’un milió d’euros. 
 

El Pla va considerar com despeses susceptibles de ser finançades aquelles generades 
durant l’exercici de les anualitats corresponents i destinades a assegurar la continuïtat 
i el manteniment de la prestació de serveis dels ens locals. 
 

D’acord amb l’article 8.3 del règim del programa, els beneficiaris disposaven d’un 
termini màxim fins el 21/12/2012 per presentar justificació de les actuacions 
corresponents a l’any 2012 i d’un termini màxim fins el 31/10/2013 per presentar 
justificació de les actuacions corresponents a l’any 2013.  
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Vist que el programa s’ha executat íntegrament segons els criteris establerts i que els 
beneficiaris han complert amb els terminis per a la justificació de la despesa. 
 
Vist el que preveu l’article 10 del règim del programa, cal procedir a la liquidació del 
Programa, una vegada transcorregut el termini màxim de justificació. En no haver-se 
produït defectes en les justificacions dels ens beneficiaris, es proposa aprovar 
directament la liquidació definitiva. 
 
Vista 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 11/12/2013, publicada al BOPB de 23/12/2013, epígrafs 12.2.a), 
que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de 
programes complementaris, i 12.1.b), que atribueix a la Presidència la competència 
per elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern, per delegació del President, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la liquidació definitiva del Programa complementari “Suport a la 
Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics 
Locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tot constatant que 
s’han justificat la totalitat dels ajuts concedits mitjançant acord de la Junta de Govern 
de data 8 de novembre de 2012 (núm. 639/12). 
 
Direcció de Concertació i Assistència Local 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de la 
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Cat àleg de serveis de l’any 2013 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” així co m dels ajuts pluriennals del 
Catàleg de l’any 2012 amb termini màxim de justific ació fins el 30/6/2014, i 
habilitació del període d’audiència pública.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessions  de 27 de juny de 2013 i d’11 de 
juliol de 2013, va aprovar els dictàmens de resolució dels ajuts econòmics en el marc 
del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
D’acord amb l’article 27 de l’esmentat règim regulador, el període d’execució de les 
actuacions objecte d’ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013, a 
excepció de les actuacions pluriennals, i, el de justificació, com a màxim, fins el 31 de 
març de 2014.  
 
Així mateix, per a les actuacions objecte d’ajuts pluriennals en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2012, el termini màxim de justificació finalitzava el 31 de març de 
2014. 
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Mitjançant decrets del diputat delegat per a la Cooperació Local es van prorrogar els 
terminis d’execució fins el 30 d’abril de 2014 i de justificació fins el 30 de juny de 2014 
de diversos ajuts dels Catàleg 2013 i 2012. 
 
Segons dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa  “SIGC” 
d’aquesta Diputació el 18 de juny de 2014 resten com a pendents de proposar el 
pagament per part dels corresponents centres gestors d’aquesta Diputació, bé en la 
seva totalitat, bé parcialment, els ajuts econòmics que es relacionen en l’apartat primer 
i segon del present dictamen. 
 
Vist l’article 36 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg 2013, que 
estableix que, un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler electrònic de la 
Diputació la liquidació provisional, i s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la 
documentació de justificació pendent, així com també per esmenar i al·legar el que 
s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 
Vista la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències, aprovada 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de desembre de 
2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 28 de desembre de 2013, 
epígrafs 12.2.c) i 12.3.c), que atribueixen a la Junta de Govern la competència per 
aprovar la liquidació de Catàlegs de concertació i al Diputat delegat per a la cooperació 
local la competència per elevar a la Junta de Govern la referida liquidació 
respectivament. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de 
justificació fins el 30/6/2014. 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Import 
aprovat (€)  

Import  
pendent ( €) Centre gestor Núm. expdt. Aplicació  

pressupost. 
Núm. 

document Posició  

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXX 13Y94065 Promoció del Club dels Sabors 
del Berguedà 

3.000,00 3.000,00 Servei de Comerç 
Urbà 

2013/0001770 G/30300/431A0/46780 1303002323 1 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ 

XXXXXXXX 13Y93802 
Promoció del mercat de 

productes de proximitat del 
Berguedà 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46780 1303002326 1 

AJ. AIGUAFREDA XXXXXXXX 13Y93185 ACTIVITATS D'IGUALTAT I 
CIUTADANIA A AIGUAFREDA 7.095,60 7.095,60 Gerència de Serveis 

d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 3 

AJ. ARENYS DE MAR XXXXXXXX 13Y93742 

PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 
MERCAT ITINERANT 

PRODUCTES DE LA TERRA 
DEL MARESME 

3.000,00 3.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 4 

AJ. ARENYS DE MUNT XXXXXXXX 13Y95729 

Tractament de vegetació zones 
verdes municipals urb. Tres 
Turons, Sta.Rosa dels Pins i 

Collsacreu 

5.389,15 5.389,15 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 1 

AJ. ARENYS DE MUNT XXXXXXXX 13Y93179 

Promoció de la convivència 
amb la implantació de la figura 

de l'agent cívic. Procés de 
participació sobre temes de 

realització obra pública. 
Accions de promoció de 
l'autonomia dels joves. 

Consolidació polítiques de 
gènere. 

15.820,94 15.820,94 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002311 7 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXX 13Y95690 
TRACTAMENT DE 

VEGETACIO DE PARCEL·LES 
NO EDIFICADES 

7.113,60 7.113,60 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 2 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXX 13Y93773 

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
MERCAT ITINERANT 

PRODUCTES DE LA TERRA 
DEL MARESME 

3.000,00 3.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 6 

AJ. ARTES XXXXXXXX 13Y93553 
CAMPANYA DE FOMENT DE 
LA RECOLLIDA SELECTIVA A 

ARTÉS 
1.700,00 4,31 Gerència de Serveis 

de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 8 

AJ. ARTES XXXXXXXX 13Y100232 Taller de teatre per a joves 2.400,00 2.400,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303005058 1 

AJ. AVIA XXXXXXXX 13Y91722 Jornada solidària amb Charcay 2.000,00 2.000,00 Direcció de Relacions 
Internacionals 

2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 2 



 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

26/154 

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Import 
aprovat (€)  

Import  
pendent ( €) Centre gestor Núm. expdt. Aplicació  

pressupost. 
Núm. 

document Posició  

AJ. BAGA XXXXXXXX 13Y93558 
CAMPANYA DE 

SENSIBILITZACIÓ BAGA 
BOSCOS NETS 

1.000,00 1.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 13 

AJ. BAGA XXXXXXXX 13Y91724 

ACTIVITATS PER LA 
COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT DES 
D'UNA PRESPECTIVA DE 

GÈNERE 

2.000,00 2.000,00 Direcció de Relacions 
Internacionals 2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 3 

AJ. BALENYA XXXXXXXX 13Y92751 

Gimnàstica per a la gent gran - 
Patis oberts a l'escola Joan 

XXIII - Esport al casal d'estiu 
de Balenyà 

2.641,00 2.641,00 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 179 

AJ. BARBERA DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 13Y93406 Implantació de l'oficina única 
d’atenció a l’empresa. 

11.520,00 11.520,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 79 

AJ. BEGUES XXXXXXXX 13Y95730 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIO EN LES ZONES 

VERDES DE LA 
URBANITZACIÓ "BEGUES 

PARC" 

843,02 843,02 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 3 

AJ. BRUC XXXXXXXX 13Y95732 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ DE PARCEL·LES 

NO EDIFICADES A 
MONTSERRAT PARC I BRUC 

RESIDENCIAL 

2.287,48 2.287,48 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 5 

AJ. BRUC XXXXXXXX 13Y94580 

ACTIVITATS RELACIONADES 
AMB EL MUSEU DE LA 

MUNTANYA DE 
MONTSERRAT D'EL BRUC 

1.500,00 1.500,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002367 44 

AJ. BRUC XXXXXXXX 13Y93561 EL BRUC, CULTURA AMB EL 
MEDI AMBIENT 

1.000,00 1.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 156 

AJ. BRUC XXXXXXXX 13Y92330 TALLER - CONFERÈNCIA 
"ESPORT I SALUT" 500,00 500,00 Oficina d'Activitats 

Esportives 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 36 

AJ. CALDERS XXXXXXXX 13Y95691 
Tractament de vegetació de 
parcel.les no edificades de la 

Urbanització La Guàrdia 
8.703,37 8.703,37 

Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 6 

AJ. CALDERS XXXXXXXX 13Y92755 "FES ESPORT" 4.950,00 4.950,00 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 21 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI XXXXXXXX 13Y93750 

Promoció del mercat no 
sedentari de Caldes de 

Montbui 
1.500,00 1.500,00 Oficina de Mercats i 

Fires Locals 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 16 

AJ. CALDES DE 
MONTBUI 

XXXXXXXX 13Y93386 NIT DE LES IDEES - NIT DE 
LES EMPRESES 

8.100,00 8.100,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 59 
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AJ. CALLUS XXXXXXXX 13Y93200 Activitats en l'àmbit d'igualtat i 
ciutadania 4.050,00 4.050,00 Gerència de Serveis 

d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 15 

AJ. CAMPINS XXXXXXXX 13Y95734 Tractament vegetació 
parcel·les no edificades 

8.553,39 8.553,39 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 8 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXX 13Y94933 FEIN@JOVE '13 21.672,00 21.672,00 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 6 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXX 13Y93986 DINAMITZACIÓ CENTRE 
COMERCIAL DE CARDEDEU 4.000,00 4.000,00 Servei de Comerç 

Urbà 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 34 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXX 13Y93755 EXECUCIÓ D'ACCIONS DE 
DIFUSIÓ DEL MERCAT 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 21 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXX 13Y93390 
PROJECTE INTEGRAL DE 
MILLORA DELS PAE DE 

CARDEDEU 2013 
16.800,00 16.800,00 Servei de Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 63 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXX 13Y93389 C10 MÀRQUETING TIC TAC 10.560,00 10.560,00 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 62 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXX 13Y93388 
CENTRE SUPRAMUNICIPAL 
DE SUPORT A EMPRESES I 

EMPRENEDORS-CSETC 2013 
31.872,00 31.872,00 Servei de Teixit 

Productiu 
2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 61 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXX 13Y93205 

FOMENT DE 
L'OCUPABILITAT JUVENIL, 

LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I LA IGUALTAT A 

CARDEDEU 

28.544,53 28.544,53 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 22 

AJ. CARDONA XXXXXXXX 13Y92015 ESTUDI ESTRATÈGIC PEL 
FUTUR DE CARDONA 

13.200,00 13.200,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 10 

AJ. CASTELLCIR XXXXXXXX 13Y93991 Dinamització del teixit 
comercial de Castellcir 1.500,00 1.500,00 Servei de Comerç 

Urbà 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 41 

AJ.  
CASTELLGALI 

XXXXXXXX 13Y95737 
Tractament de vegetació 

 de parcel·les no edificades de 
la Urbanització Mas Planoi 

4.789,84 4.789,84 
Oficina Tècnica  

de Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 12 

AJ. CASTELLGALI XXXXXXXX 13Y94092 Adquisició sonòmetre 2.547,00 2.547,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 35 

AJ. CASTELLNOU 
 DE BAGES XXXXXXXX 13Y95738 

Neteja de parcel.les 
 no edificades incloses en el 
Pla de prevenció d'incendis 

municipal de titularitat 
municipal 

4.455,14 4.455,14 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 13 
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AJ. CASTELLTERÇOL XXXXXXXX 13Y93912 
DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT 

COMERCIAL DE 
CASTELLTERÇOL 

3.500,00 3.500,00 Servei de Comerç 
Urbà 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 44 

AJ. CASTELLTERÇOL XXXXXXXX 13Y93285 DINAMITZACIÓ JOVENTUT 
DE CASTELLTERÇOL 6.383,91 6.383,91 Gerència de Serveis 

d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 34 

AJ. CASTELLVI DE 
ROSANES 

XXXXXXXX 13Y95722 

NETEJA DE VEGETACIÓ EN 
PARCEL·LES DE PROPIETAT 
MUNICIPAL INCLOSES EN EL 

PPU 2013 

2.960,68 2.960,68 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 14 

AJ. CERDANYOLA DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 13Y93468 

ACTUACIO BÀSICA DE 
CONDICIONAMENT  DE 3 

HABITATGES (4rt 1ª, 5è 3ª, 6è 
3ª)  A  L’EDIFICI DEL 

PATRONAT AV. SANT ISCLE 
Nº2. 

12.000,00 12.000,00 
Gerència de Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 22 

AJ. COLLSUSPINA XXXXXXXX 13Y95414 
Xerrades sobre consum 

ecològic i sobre la promoció de 
la salut. 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 50 

AJ. COLLSUSPINA XXXXXXXX 13Y93915 dinamització del teixit comercial 
a Collsuspina 

1.500,00 1.500,00 Servei de Comerç 
Urbà 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 50 

AJ. COLLSUSPINA XXXXXXXX 13Y93622 Visita d'avaluació energètica 
pels habitatges 1.800,00 348,00 Gerència de Serveis 

de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 41 

AJ. COLLSUSPINA XXXXXXXX 13Y93032 
Adquisició de porteries i xarxes 
per les porteries del camp de 

futbol 
1.800,00 34,27 Oficina d'Activitats 

Esportives 
2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 42 

AJ. COPONS XXXXXXXX 13Y95193 
Renovació del cens d'animals 

de companyia i difusió de 
l'ordenança reguladora 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 51 

AJ. COPONS XXXXXXXX 13Y94434 Copons QR 8.000,00 8.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 62 

AJ. COPONS XXXXXXXX 13Y93124 GiraCopons 5.493,95 5.493,95 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 43 

AJ. COPONS XXXXXXXX 13Y92868 Equipament dels vestidors de 
la piscina i el polisportiu 4.000,00 4.000,00 Oficina d'Equipaments 

Esportius 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 103 

AJ. CUBELLES XXXXXXXX 13Y95700 tractament de vegetació de 
parcel·les no edificades 

1.808,94 1.808,94 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 17 

AJ. ESPARREGUERA XXXXXXXX 13Y95702 

Estassada de les parcel·les 
municipals perimetrals de les 

urbanitzacions d'Esparreguera 
(5 hectàrees) 

1.954,82 1.954,82 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 19 

AJ. ESTANY XXXXXXXX 13Y95209 Actuem per una vida saludable 3.000,00 3.000,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 42 
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AJ. ESTANY XXXXXXXX 13Y94138 

Ajuntaments en xarxa, 
ajuntaments en marxa per a la 
millora de l'èxit escolar a ZER 

Moianès Llevant 

4.098,00 4.098,00 Gerència de Serveis 
d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002331 7 

AJ. FOGARS DE LA 
SELVA 

XXXXXXXX 13Y95703 

TRACTAMENT VEGETACIÓ 
PARCEL·LES NO 

EDIFICABLES I ZONES 
VERDES DE PARC DELS 

PRÍNCEPS I I REGENT PARC 

2.281,60 2.281,60 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 20 

AJ. FONT-RUBÍ XXXXXXXX 13Y95704 

Tractament vegetació zones 
verdes municipals i parcel·les 

no edificades urbanització "Can 
Castellví" 

4.985,91 4.985,91 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 21 

AJ. FRANQUESES DEL 
VALLES XXXXXXXX 13Y95086 

PROGRAMA DE SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA DE LES 

FRANQUESES DEL VALLÈS 
1.637,00 1.637,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002350 33 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXX 13Y94915 Apropa't 4.200,00 4.200,00 Servei de Mercat de 
Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 10 

AJ. GARRIGA, LA XXXXXXXX 13Y93680 Modernització estructures al 
mercat de la Garriga 

6.000,00 6.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 38 

AJ. GAVA XXXXXXXX 13Y95705 

Tractament de vegetació de 
parcel·les no edicades als 

barris de Mas Bruguers, Ca 
n'Espinós i La Sentiu 

5.818,57 5.818,57 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 22 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXX 13Y93580 
EL TEU GRA DE SORRA EN 

EL RECICLATGE ÉS 
IMPORTANT 

1.000,00 1.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 46 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXX 13Y93459 
REFORMA I REHABILITACIÓ 

D'U HABITATGE D'URGÈNCIA 
SOCIAL 

10.000,00 10.000,00 
Gerència de Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 19 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXX 13Y93441 o-Granollers 14.760,00 14.760,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 114 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXX 13Y92052 

Estudi del perfil de l'activitat 
econòmica i de les 

infraestructures de l'eix de la C-
17 

11.130,00 11.130,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 15 

AJ. GUARDIOLA DE 
BERGUEDA 

XXXXXXXX 13Y94732 L'AJUNTAMENT MÉS A PROP 1.715,00 1.715,00 
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 

Corporatius 
2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 22 
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AJ. GUARDIOLA DE 
BERGUEDA XXXXXXXX 13Y93583 

SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL PER 

MINIMITZAR LA QUANTITAT 
DE RESIDUS GENERATS I 

POTENCIAR EL RECICLATGE 

1.000,00 427,94 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 49 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXX 13Y94916 ESPAI OBERT PER A 
L'OCUPACIÓ 

85.000,00 85.000,00 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 11 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT XXXXXXXX 13Y93398 PLA D'INNOVACIO LOCAL 25.000,00 25.000,00 Servei de Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 71 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXX 13Y93397 
CENTRE DE SUPORT A 

L'EMPRESA I 
L'EMPRENEDOR 

76.800,00 76.800,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 70 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXX 13Y91926 Suport als serveis municipals 
de consum 

23.774,00 23.774,00 Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum 

2013/0001733 G/60402/493A0/46280 1303002253 21 

AJ. JORBA XXXXXXXX 13Y95253 

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES (DD) I 
PREVENCIÓ I CONTROL DE 

LA LEGIONEL.LOSI ALS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

2.430,00 0,68 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002349 97 

AJ. JORBA XXXXXXXX 13Y93232 

POLÍTIQUES LOCALS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, 
DE JOVENTUT I DE FOMENT 

DE LA CONVIVÈNCIA 

4.005,84 4.005,84 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002312 58 

AJ. JORBA XXXXXXXX 13Y92975 ADQUISICIÓ RAMPA SKATE 2.100,00 2.100,00 Oficina d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 100 

AJ. MANRESA XXXXXXXX 13Y94770 Pla d'implantació del vehicle 
elèctric 

8.000,00 8.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 38 

AJ. MANRESA XXXXXXXX 13Y94099 Adquisició sonòmetre 3.898,13 3.898,13 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 1 

AJ. MARTORELL XXXXXXXX 13Y94905 MARTORELL ADAPTA'T 7.555,35 7.555,35 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 13 

AJ. MASNOU XXXXXXXX 13Y93798 
Programa anual de 

dinamització del Mercat 
Setmanal 

4.000,00 4.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 134 

AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y95694 Tractament de vegetació de 
parcel.les no edificades 

4.426,62 4.426,62 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 25 

AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y93813 
Retail contact: estratègia per a 
l'atracció de nous operadors 

comercials 
5.000,00 5.000,00 Servei de Comerç 

Urbà 
2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 94 
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AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y93812 
Anàlisi de l'impacte econòmic 
de les accions de dinamització 

comercial 
5.000,00 5.000,00 Servei de Comerç 

Urbà 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 93 

AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y93663 
Sensibilització i implantació de 

serveis per a la millora dels 
residus dels mercats 

10.000,00 10.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 55 

AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y93662 Campanya de foment dels 
productes de proximitat 

10.000,00 10.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 54 

AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y93451 
Reforma de dos habitatges 

municipals destinats a 
necessitats socials 

12.000,00 12.000,00 
Gerència de Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 3 

AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y93364 Programa Innoemprèn 20.221,44 20.221,44 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 37 

AJ. MATARO XXXXXXXX 13Y93363 

InnoEmpresa 360º: Serveis 
estratègics per a la 

Competitivitat i Creixement 
Empresarial 

58.099,20 58.099,20 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 36 

AJ. MOIA XXXXXXXX 13Y94810 

ACTUACIONS DE MILLORA 
DE L'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

2.000,00 2.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 40 

AJ. MOIA XXXXXXXX 13Y93829 DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT 
COMERCIAL DE MOIÀ 5.000,00 5.000,00 Servei de Comerç 

Urbà 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 97 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXX 13Y95696 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ PARCEL·LES NO 

EDIFICADES MUNICIPALS 
SANT BARTOMEU QUADRA 

6.162,22 6.162,22 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 27 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXX 13Y92427 AJUDES PER A LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

5.000,00 5.000,00 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 52 

AJ. MONISTROL DE 
CALDERS 

XXXXXXXX 13Y93502 
activitats de sensibilització 
ambiental a la ciutadania i 

escoles 
1.100,00 510,12 Gerència de Serveis 

de Medi Ambient 
2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 71 

AJ. MONTGAT XXXXXXXX 13Y93779 
Promoció i dinamització mercat 
itinerant productes de la terra 

del Maresme 
3.000,00 3.000,00 Oficina de Mercats i 

Fires Locals 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 66 

AJ. MONTGAT XXXXXXXX 13Y93778 Difusió i promoció del mercat 
de venda no sedentària 1.500,00 1.500,00 Oficina de Mercats i 

Fires Locals 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 65 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 13Y94912 Foment de l'ocupació 19.480,20 19.480,20 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 20 

AJ. OLESA DE 
BONESVALLS XXXXXXXX 13Y95724 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ DE PARCEL·LES 

NO EDIFICADES 
12.683,43 12.683,43 

Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 31 
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AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT XXXXXXXX 13Y93447 Reforma d'habitatges socials 12.000,00 12.000,00 

Gerència de Serveis 
d'Habitatge, 

Urbanisme i Activitats 
2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 12 

AJ. PALAFOLLS XXXXXXXX 13Y95726 

MANTENIMENT ZONES 
VERDES I PARCEL.LES 

PÚBLIQUES URBANITZACIO 
CIUTAT JARDI 

8.956,77 8.956,77 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 33 

AJ. POLINYA XXXXXXXX 13Y93331 
Invertir a Polinyà. Promoció i 

atracció d’inversions als 
polígons d’activitat econòmica 

9.108,00 9.108,00 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 4 

AJ. POLINYA XXXXXXXX 13Y93330 

PLA D’ACTUACIÓ PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN POL DE 

DESENVOLUPAMENT I 
D’INNOVACIÓ EN LOGÍSTICA 

AL CENTRE D’EMPRESES 
CAN GAVARRA 

8.240,40 8.240,40 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 3 

AJ. POLINYA XXXXXXXX 13Y93329 
Centre Local de serveis a les 

empreses: Una aposta per a la 
cooperació 

12.960,00 12.960,00 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 2 

AJ. PRATS DE 
LLUÇANES 

XXXXXXXX 13Y93932 
Promoció i dinamització del 

Mercat Dominical i de la Fira de 
Santa Llúcia 

4.000,00 4.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 128 

AJ. PRATS DE 
LLUÇANES 

XXXXXXXX 13Y93150 Recursos d'igualtat i ciutadania 5.050,00 5.050,00 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 23 

AJ. RELLINARS XXXXXXXX 13Y92203 ESPORT I SALUT 1.789,00 1.789,00 Oficina d'Activitats 
Esportives 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 114 

AJ. RUBIO XXXXXXXX 13Y94970 Atenció als gossos i gats 
abandonats a la via pública 

800,00 75,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002351 76 

AJ. SALLENT XXXXXXXX 13Y94084 Aïllament acústic al local de 
contramestres 4.000,00 4.000,00 Gerència de Serveis 

de Medi Ambient 2013/0001774 G/50500/172B1/46280 1303002337 27 

AJ. SANT ANDREU DE 
LA BARCA 

XXXXXXXX 13Y93379 Suport al teixit empresarial 
local 

5.400,00 5.400,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 52 

AJ. SANT BOI DE 
LLOBREGAT XXXXXXXX 13Y92011 Laboratori cívic d'emprenedoria 

social, CoBoi 20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 31 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA 

XXXXXXXX 13Y95727 
PREVENCIÓ D'INCENDIS 

FORESTALS A LES 
URBANITZACIONS 

6.624,81 6.624,81 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 34 

AJ. SANT CEBRIA DE 
VALLALTA 

XXXXXXXX 13Y95523 MENJA SA I FES ESPORT! LA 
CLAU PER A LA TEVA SALUT 

2.764,00 2.764,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 13 
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AJ. SANT CELONI XXXXXXXX 13Y94000 
Foment de l'ocupació de locals 
comercials buits al centre de 

Sant Celoni 
5.000,00 5.000,00 Servei de Comerç 

Urbà 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 150 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXX 13Y93768 Mercat setmanal de Sant 
Celoni 4.000,00 4.000,00 Oficina de Mercats i 

Fires Locals 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 84 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXX 13Y93767 
Promoció i dinamització del 

mercat municipal Sant Martí de 
Sant Celoni 

1.000,00 1.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 85 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXX 13Y93449 Programa d'habitatge per a la 
inserció 

12.000,00 12.000,00 
Gerència de Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 2 

AJ. SANT CUGAT DEL 
VALLES XXXXXXXX 13Y95728 Tractament de vegetació de 

parcel·les no edificades 2.894,16 2.894,16 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 35 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT XXXXXXXX 13Y93337 Responsabilitat social: Un repte 

d'empreses i de ciutat 12.494,12 12.494,12 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 10 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

XXXXXXXX 13Y95503 Projectes de seguretat 
alimentària 

1.000,00 1.000,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 43 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA XXXXXXXX 13Y95502 Primers Auxilis 1.700,00 1.700,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 42 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

XXXXXXXX 13Y93944 
PROMOCIÓ, DINAMITZACIÓ I 
DIFUSIÓ DE FIRES LOCALS i 

PLA DE COMERÇ 
5.000,00 5.000,00 Oficina de Mercats i 

Fires Locals 
2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 158 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

XXXXXXXX 13Y93534 Sensibilització i foment de 
polítiques ambientals 

1.700,00 1.700,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 105 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA XXXXXXXX 13Y93158 

Programa d'activitats per a 
fomentar la participació de les 
dones i la igualtat de gènere 

3.000,00 3.000,00 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 50 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

XXXXXXXX 13Y92901 2 porteries d'handbol/futbol 
sala 

1.300,00 1.300,00 Oficina d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002309 60 

AJ. SANT JAUME DE 
FRONTANYA 

XXXXXXXX 13Y95541 CUIDEM EL NOSTRE COS 1.500,00 1.500,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 44 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA XXXXXXXX 13Y94702 

Integració dels registres 
generals amb digitalització 

documental 
8.582,42 547,54 

Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 

Corporatius 
2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 50 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

XXXXXXXX 13Y95688 Tractament de vegetació de 
parcel·les no edificables 

4.997,51 4.997,51 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 37 

AJ. SANT MARTI DE 
CENTELLES 

XXXXXXXX 13Y93453 

REFORMA I 
CONDICIONAMENT 

D'HABITATGE SOCIAL PER A 
NECESSITATS SOCIALS 

12.000,00 12.000,00 
Gerència de Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 5 
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AJ. SANT MARTI DE 
CENTELLES XXXXXXXX 13Y93122 

SANT MARTÍ DE 
CENTELLES: UN POBLE PER 

A TOTS I TOTES! 
6.239,46 6.239,46 Gerència de Serveis 

d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 58 

AJ. SANT MARTI DE 
CENTELLES XXXXXXXX 13Y100532 

Recuperació col·lectiva del 
Parc Noucentista de les Alzines 

de l'Oller 
1.300,00 1.300,00 Oficina d'Estudis i 

Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303005550 1 

AJ. SANT PERE DE 
RIBES 

XXXXXXXX 13Y95723 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ A LA 

URBANITZACIÓ CAN 
LLOSES/CAN MARCER 

4.637,71 136,09 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 38 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA XXXXXXXX 13Y95283 FES SALUT A SANT QUINTÍ 2.150,00 2.150,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 96 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA 

XXXXXXXX 13Y94822 REGULADORS DE FLUX 
ENLLUMENAT PÚBLIC 

2.000,00 2.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 77 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA XXXXXXXX 13Y94159 ENXARXA'T! 4.098,00 4.098,00 Gerència de Serveis 

d'Educació 2013/0001760 G/60500/323A0/46280 1303002331 12 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA 

XXXXXXXX 13Y93240 VIU I TREBALLA! 7.127,42 7.127,42 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 67 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA XXXXXXXX 13Y92981 CISTELLES DE BÀSQUET 2.100,00 2.100,00 Oficina d'Equipaments 

Esportius 2013/0001739 G/30400/342A0/76280 1303002308 94 

AJ. SANT QUIRZE DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 13Y95290 PROGRAMA DE SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 2013 

4.082,00 4.082,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002352 103 

AJ. SANT QUIRZE DEL 
VALLES XXXXXXXX 13Y94739 Reenginyeria de procediments i 

implantació a la seu electrònica 42.000,00 42.000,00 
Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 

Corporatius 
2013/0001833 G/20300/928A0/46280 1303002366 56 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA XXXXXXXX 13Y95708 

NETEJA DE VEGETACIO DE 
LES PARCEL·LES NO 

EDIFICABLES DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 

6.997,68 6.997,68 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 39 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXX 13Y94547 

Procés de participació 
ciutadana per definir el projecte 
cultural de La Nau (centre per 

l'art i la creació) 

2.000,00 2.000,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 206 

AJ. SANTPEDOR XXXXXXXX 13Y93943 

Dinamització del comerç de 
Santpedor i foment i 

modernització de la Fira de 
Sant Miquel 

2.500,00 2.500,00 Servei de Comerç 
Urbà 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 193 

AJ. SENTMENAT XXXXXXXX 13Y95711 
execució de treballs de neteja 
de parcel·les municipals de les 

urbanitzacions 
4.601,68 4.601,68 

Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 42 
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AJ. SITGES XXXXXXXX 13Y95712 

TRACTAMENT DE LA 
VEGETACIÓ DE PARCEL·LES 

I ZONES VERDES 
PÚBLIQUES INCLOSES ALS 

PLANS DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS A 

LES URBANITZACIONS 

7.860,33 7.860,33 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 43 

AJ. SITGES XXXXXXXX 13Y93881 PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 
DEL COMERÇ DE SITGES 

500,00 500,00 Servei de Comerç 
Urbà 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 196 

AJ. SITGES XXXXXXXX 13Y93703 Dinamització dels mercats 
ambulants de Sitges. 

2.000,00 2.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 106 

AJ. SITGES XXXXXXXX 13Y93413 FINESTRETA ÚNICA 
EMPRESARIAL A SITGES - II- 

15.732,00 15.732,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 86 

AJ. STA. MARGARIDA 
DE MONTBUI XXXXXXXX 13Y93658 

DISSENY I IMPLANTACIÓ 
D’UN PLA D’ACCIÓ PER A 

UNA ESCOLA SOSTENIBLE A 
L’INSTITUT MONTBUI 

1.700,00 1.700,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 127 

AJ. STA. MARGARIDA 
DE MONTBUI XXXXXXXX 13Y91737 Tallers còmic IES Montbui 2.100,00 2.100,00 Direcció de Relacions 

Internacionals 2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 31 

AJ. STA. MARGARIDA I 
ELS MONJOS 

XXXXXXXX 13Y91991 
Oportunitats socials i solidàries: 

col·laborar, compartir i 
intercanviar 

5.775,00 5.775,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 34 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

XXXXXXXX 13Y93874 

CONSOLIDACIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL I 

ACCIONS DE PROMOCIÓ 
DEL MERCAT DE VENDA NO 

SEDENTÀRIA 

5.000,00 5.000,00 Servei de Comerç 
Urbà 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 190 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

XXXXXXXX 13Y93252 ACTIVITATS D'IGUALTAT I 
JOVENTUT 

17.171,94 17.171,94 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 83 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

XXXXXXXX 13Y92594 

AJUTS PER A L'ACTIVITAT 
ESPORTIVA PER PREVENIR 

EL RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

6.000,00 6.000,00 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 161 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA XXXXXXXX 13Y92030 

PLA ESTRATÈGIC DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 
11.897,00 11.897,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 35 
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AJ. STA. MARIA D’OLÓ XXXXXXXX 13Y93319 

Dinamització del Casal de 
Joves "El Centru"-Actuacions 

del Pla mancomunat de 
joventut del Moianès a Santa 

Maria d'Oló 2013 

6.232,45 6.232,45 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46280 1303002313 84 

AJ. SURIA XXXXXXXX 13Y94048 

ACCIONS DE 
DESENVOLUPAMENT I 

PROMOCIÓ DEL COMERÇ I 
FIRES 

6.000,00 6.000,00 Servei de Comerç 
Urbà 

2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 199 

AJ. TAGAMANENT XXXXXXXX 13Y94831 Instal·lació d'una caldera de 
biomassa a l'edifici consistorial 

2.000,00 2.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 89 

AJ. TAGAMANENT XXXXXXXX 13Y94486 Programa d'activitats culturals 
a Tagamanent 

1.100,00 1.100,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46280 1303002345 212 

AJ. TAGAMANENT XXXXXXXX 13Y92624 Accions per evitar el risc 
d'exclusió social en l'esport 1.000,00 1.000,00 Oficina d'Activitats 

Esportives 2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002302 144 

AJ. TAVERNOLES XXXXXXXX 13Y94942 Promoció d'estils saludables en 
el municipi de Tavèrnoles 

1.500,00 1.500,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 83 

AJ. TAVERNOLES XXXXXXXX 13Y94941 
Recollida animals de 

companyia en el municipi de 
Tavèrnoles 

1.000,00 233,68 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002353 82 

AJ. TAVERNOLES XXXXXXXX 13Y92788 classes de gimnàs als veïns de 
Tavèrnoles 

1.250,00 50,00 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 G/30400/341A0/46281 1303002291 167 

AJ. TERRASSA XXXXXXXX 13Y93463 

REFORMA, 
CONDICIONAMENT I 

REHABILITACIÓ 
D'HABITATGES DESTINATS 
A NECESSITATS SOCIALS 

12.000,00 12.000,00 
Gerència de Serveis 

d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

2013/0001490 G/50300/151A0/76242 1303005411 21 

AJ. TORDERA XXXXXXXX 13Y95715 

Tractament de la vegetació de 
parcel.les no edificades de 
titularitat pública a les urb. 

Àgora Parc,Mas Mora i Terra 
Brava 

9.738,47 9.738,47 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 46 

AJ. TORRE DE 
CLARAMUNT 

XXXXXXXX 13Y95716 

neteja i manteniments 
parcel·les municipals no 

edificades nucli de Pinedes de 
l'Armengol i Cal Anton 

5.717,16 5.717,16 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 47 

AJ. TORRELAVIT XXXXXXXX 13Y94836 
MILLORA D'EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA A LES AULES 
DE L'ESCOLA DEL MUNICIPI 

2.200,00 2.200,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 95 
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AJ. TORRELAVIT XXXXXXXX 13Y93899 

IMPLANTACIÓ DEL 
PROJECTE DE 

DESENVOLUPAMENT I 
COMERÇ A TORRELAVIT 

4.000,00 4.000,00 Servei de Comerç 
Urbà 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002323 218 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXX 13Y95693 
Tractament de vegetació de 

parcel·les municipals no 
edificades 

2.743,38 2.743,38 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 51 

AJ. VILADECAVALLS XXXXXXXX 13Y95720 

Execució material i direcció 
d'obra dels treballs forestals de 

neteja de solars urbans 
municipals inclosos dins del Pla 
de Prevenció d'Incendis a les 

Urbanitzacions de 
Viladecavalls. 

2.643,09 0,09 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 52 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES 

XXXXXXXX 13Y94924 JOVES EN ACCIÓ PER A LA 
RECERCA DE FEINA 

23.313,07 23.313,07 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46280 1303002342 30 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES XXXXXXXX 13Y91713 

Pla municipal de sensibilització 
i educació pel 

desenvolupament de Vilafranca 
del Penedès 

16.800,00 16.800,00 Direcció de Relacions 
Internacionals 2013/0001827 G/10400/143A0/46280 1303002252 36 

AJ. VILANOVA DEL 
CAMI XXXXXXXX 13Y93420 

FOMENT DE 
L'ASSOCIACIONISME ALS 

PAE DE VILANOVA DEL 
CAMÍ, ÒDENA I LA POBLA DE 

CLARAMUNT 

7.920,00 7.920,00 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46280 1303002370 93 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 13Y95721 

PROJECTE DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS DE LES 

URBANITZACIONS  LES 
ROQUETES,BOSC 

RUSCALLEDA,CAN BOSC, 
CAN NADAL, EL XARGALL 

3.019,06 3.019,06 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2013/0001843 G/50002/172A0/46280 1303002383 53 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 13Y95401 SANITAT AMBIENTAL 3.554,00 3.554,00 Servei de Salut Pública 2013/0001732 G/60401/313A0/46280 1303002354 38 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES XXXXXXXX 13Y93716 

CREACIÓ DE DOS PUNTS DE 
LLUM I AIGUA PER LES 

PARADES DE PRODUCTES 
ALIMENTARIS 

6.000,00 6.000,00 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 2013/0001770 G/30300/431A0/46280 1303002326 122 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 13Y93617 VILANOVA DEL VALLÈS, FA 
MENYS BROSSA!! 

1.700,00 1.700,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001776 G/50500/172B2/46280 1303002393 151 
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AJ. VILANOVA I LA 
GELTRU XXXXXXXX 13Y94767 

IMPLANTACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES 

POTÈNCIES 
CONTRACTACTADES ALS 

EDIFICIS MUNICIPALS 

4.200,00 4.200,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 104 

AJ. VILASSAR DE DALT XXXXXXXX 13Y94866 AUTOCONSUM 7.500,00 7.500,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 105 

AJ. VILASSAR DE MAR XXXXXXXX 13Y94870 
Implantació de sistemes de 
telegestió energètica per a 

equipaments 
8.000,00 8.000,00 Gerència de Serveis 

de Medi Ambient 2013/0001775 G/50500/172B0/46280 1303002340 106 

AJ. VILASSAR DE MAR XXXXXXXX 13Y92013 Planificació estratègica a 
Vilassar de Mar 16.513,00 16.513,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46280 1303002307 44 

CONS. PROM. 
MUNICIPIS LLUÇANES 

XXXXXXXX 13Y93438 Suport al sector primari a la 
Catalunya Central 

12.960,00 12.960,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46780 1303002370 111 

CONSELL COM. DEL 
BAGES 

XXXXXXXX 13Y94802 

Suport a la gestió sostenible de 
l'energia a municipis del Bages: 
comptabilitat i optimització de 

la contractació del 
subministrament elèctric 

7.000,00 7.000,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46580 1303002340 118 

CONSELL COM. DEL 
BAGES 

XXXXXXXX 13Y93344 Banc de Projectes del Bages 
2013 

13.800,00 13.800,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 17 

CONSELL COM. DEL 
BAIX LLOBREGA 

XXXXXXXX 13Y93354 
Dinamització de les zones 

d'activitat econòmica del Baix 
Llobregat (Fase II) 

15.665,03 15.665,03 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 27 

CONSELL COM. DEL 
BARCELONES 

XXXXXXXX 13Y93340 Xarxa NORD 19.620,00 19.620,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 13 

CONSELL COM. DEL 
GARRAF XXXXXXXX 13Y92050 Pla de desenvolupament 

econòmic i social del Garraf 20.000,00 11.718,21 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46580 1303002307 50 

CONSELL COM. DEL 
MARESME 

XXXXXXXX 13Y94899 Acreditació ACTIC per 25 
municipis del Maresme-2013 

14.994,00 14.994,00 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 44 

CONSELL COM. DEL 
MARESME XXXXXXXX 13Y94898 Ocupabilitat per competències 

al Maresme-2013 20.860,00 20.860,00 Servei de Mercat de 
Treball 2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 43 

CONSELL COM. DEL 
MARESME 

XXXXXXXX 13Y93355 

SUPORT, FOMENT I 
CREIXEMENT DE 

L'EMPRENEDORIA DEL 
MARESME 2013 

45.487,45 45.487,45 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 28 
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CONSELL COM. DEL 
MARESME XXXXXXXX 13Y91997 

Pla d'acció de 
Desenvolupament econòmic 

per a la consolidació, 
creixement i competitivitat de 
les empreses del Maresme 

8.341,00 8.341,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46580 1303002307 51 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL 

XXXXXXXX 13Y94900 XARXA LISMIVO 14.490,00 14.490,00 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46580 1303002342 45 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL XXXXXXXX 13Y93493 

La recuperació de 
l’agrobiodiversitat hortícola del 
Vallès Oriental (edició llibret) 

1.850,00 1.850,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46580 1303002393 173 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL XXXXXXXX 13Y93358 

Diagnosi de l'estat de situació i 
necessitats de les 

telecomunicacions als polígons 
d'activitat econòmica (PAE) del 

Vallès Oriental 

19.320,00 19.320,00 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 31 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL 

XXXXXXXX 13Y93357 

La recuperació de 
l'agrobiodiversitat hortícola com 

a element dinamitzador del 
sector agroalimentari del Vallès 

Oriental 

12.960,00 12.960,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 30 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL XXXXXXXX 13Y93356 Productivitat per Proximitat 13.664,71 13.664,71 Servei de Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46580 1303002370 29 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL 

XXXXXXXX 13Y92001 

Racionalització dels serveis de 
Promoció econòmica locals- 

XARXAVO en 
Desenvolupament Local 

8.320,00 8.320,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46580 1303002307 54 

CONSORCI DE LA 
VALL DEL GES, ORIS I 
BISAURA 

XXXXXXXX 13Y94661 
Actuacions culturals i de 

divulgació científica al Castell 
de Montesquiu 

12.100,00 12.100,00 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 G/13101/334A1/46780 1303002367 8 

CONSORCI DE LA 
VALL DEL GES, ORIS I 
BISAURA 

XXXXXXXX 13Y93433 

PROGRAMA 
D'ACOMPANYAMENT PER 

INICIAR-SE EN LA 
INTERNACIONALITZACIÓ 

18.000,00 18.000,00 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46780 1303002370 106 

CONSORCI DE LA 
VALL DEL GES, ORIS I 
BISAURA 

XXXXXXXX 13Y92038 
REVISIÓ DEL PLA 

ESTRATÈGIC DE LA VALL 
DEL GES, ORÍS I BISAURA 

10.010,00 10.010,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 57 

Consorci de Promoció 
Turística de l'Alta Anoia XXXXXXXX 13Y93297 Alta Anoia empren, forma't i 

ocupa't 14.130,74 14.130,74 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 2013/0001807 G/60300/232A1/46780 1303002312 104 

Consorci per a la 
Promoció de Municipis 
del Moianès 

XXXXXXXX 13Y93088 
PLA DE DINAMITAZACIÓ 

COMUNITÀRIA AL MOIANÈS 
2013 

22.407,89 22.407,89 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46780 1303002312 105 
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CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
LLUÇANÈS 

XXXXXXXX 13Y92058 Pla d'accions de Territoris 
Serens: compartim recursos 14.490,00 14.490,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 65 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y94904 SOM + A PROP! 30.937,54 30.937,54 Servei de Mercat de 
Treball 

2013/0001737 G/30101/241A0/46780 1303002342 48 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y94373 + FORMA'T! 2013: Escola 
d'adults del Moianès 

1.873,00 1.873,00 Gerència de Serveis 
d'Educació 

2013/0001760 G/60500/323A0/46780 1303002321 47 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y94033 
PLA DE DINAMITZACIÓ DEL 

TEIXIT COMERCIAL DEL 
MOIANÈS 

9.000,00 9.000,00 Servei de Comerç 
Urbà 

2013/0001770 G/30300/431A0/46780 1303002382 30 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y93483 

ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 
EN ESPAIS DE L'ECOMUSEU 

DEL MOIANÈS 

1.300,00 1.300,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 2013/0001776 G/50500/172B2/46780 1303002393 179 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y93347 OFEM MÉS 8.152,96 8.152,96 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46780 1303002370 20 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y93346 

OFICINA EMPRESARIAL DEL 
MOIANÈS (OFEM): 

FOMENTAR LA CREACIO I 
CONSOLIDACIÓ 
D'EMPRESES,  

L'EMPRENEDORIA  I LA 
MILLORA DE LA 
QUALIFICACIÓ 

25.286,10 25.286,10 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 G/30103/433A0/46780 1303002370 19 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y92008 
AGÈNCIA DE 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 
DEL MOIANÈS 

23.106,00 23.106,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 62 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y92007 

EL MOIANÈS TERRITORI 
D'OPORTUNITATS - Pla 

d'Acció Territorial: actualització 
estratègica sectorial i territorial. 

20.000,00 20.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 60 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Import 
aprovat (€)  

Import  
pendent ( €) Centre gestor Núm. expdt. Aplicació  

pressupost. 
Núm. 

document Posició  

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y92006 

REDACCIÓ I IMPLANTACIÓ 
DEL NOU MODEL DE 

PRESTACIÓ I GESTIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS I 

RECURSOS LOCALS AL 
MOIANÈS 

12.870,00 12.870,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 61 

CONSORCI PER A LA 
PROMOCIÓ DELS 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXXXXXXX 13Y92005 
OEM- OBSERVATORI 

ESTRATÈGIC DEL MOIANÈS 
2013 

8.449,00 8.449,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 G/30102/439A0/46780 1303002307 63 

CONSORCI PER A 
L'OCUPACIÓ I LA 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL 

XXXXXXXX 13Y93435 Xarxa comarcal de serveis a 
les empreses 48.000,00 48.000,00 Servei de Teixit 

Productiu 2013/0001771 G/30103/433A0/46780 1303002370 108 

Consorci per la 
Promoció  de Municipis 
del Moianès 

XXXXXXXX 13Y92146 
ACTIVITATS ESPORTIVES  A 
LA FIRA MOIANÈS TURISME I 

LLEURE 
2.928,00 2.928,00 Oficina d'Activitats 

Esportives 
2013/0001739 G/30400/341A0/46780 1303002306 91 

Consorci per l'Ocupació 
i la Promoció 
Econòmica del Vallès 
Occidental 

XXXXXXXX 13Y93301 Sensibilització per a la igualtat 
de gènere en el món laboral 

33.750,00 33.750,00 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 

2013/0001807 G/60300/232A1/46780 1303002312 107 

MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DEL 
CARDENER 

XXXXXXXX 13Y94769 

ADQUISICIÓ D'UN 
ASPIRADOR DE PEU 
ELÈCTRIC PER A LA 

RECOLLIDA DE RESIDUS 
ALS MERCATS MUNICIPALS 

2.400,00 2.400,00 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

2013/0001775 G/50500/172B0/46380 1303002340 126 
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Segon.- Aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics pluriennals del Catàleg 
de serveis de l’any 2012, amb termini màxim de justificació fins el 30/6/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

43/154 

Ens destinatari N.I.F. Codi 
Xarxa Actuació Import 

aprovat 
Import 

pendent Centre gestor Núm. expdt. Aplicació 
pressupostària 

Núm. 
document Posició 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BER 

XXXXXXXX 12Y83059 ECOTURISME A HAMMANA. 
Fase II 18.000,00 7.000,00 Direcció de Relacions 

Internacionals 2012/0000187 G/10400/143A0/46780 1203001168 60 

AJ. ABRERA XXXXXXXX 12Y86206 
Tramitació administrativa i revisió 

del PPU de les urbanitzacions 
(CA, LC, SM i CA) 

20.500,00 5.125,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001854 2 

AJ. ARENYS DE MUNT XXXXXXXX 12Y86207 
Pla de prevenció d'incendis 
forestals a la urbanització 

Collsacreu-Revisió 
8.100,00 2.107,50 

Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001856 2 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXX 12Y86199 

Actualització i tramitació PPU de 
les urbanitzacions de Can Cabot, 

Ginesteres, can Vilardell i can 
Raimí-Ribosa 

25.430,00 7.311,13 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001858 2 

AJ. BRUC, EL XXXXXXXX 12Y86204 
FINANÇAMENT TRAMITACIÓ 

ADMINISTRATIVA PPU DE 
MONTSERRAT PARC 

9.200,00 2.300,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001865 2 

AJ. CANYELLES XXXXXXXX 12Y86202 
Finançament tramitació 

administrativa plans de prevenció 
d'incendis a les urbanitzacions 

9.200,00 2.300,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001862 2 

AJ. HOSTALETS DE 
PIEROLA, ELS 

XXXXXXXX 12Y86186 
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 

I REVISIÓ DEL PPU DE LA 
URBANITZACIÓ CAN FOSALBA 

9.200,00 2.300,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001866 2 

AJ. MARGANELL XXXXXXXX 12Y86200 

PLA DE PREVENCIÓ 
D'INCENDIS A LA 

URBANITZACIÓ DEL CASOT 
DEL MUNICIPI DE MARGANELL 

9.200,00 2.813,22 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001867 2 

AJ. MOLINS DE REI XXXXXXXX 12Y86190 

ACTUALITZACIÓ PLANS 
PREVENCIÓ 

URBANITZACIONS  (SANT 
BARTOMEU QUADRA, 

RIERADA, VALLPINEDA) I 
SUPORT A GESTIÓ DE 

L’OBERTURA I MANTENIMENT 
DE LES FRANGES DE 

PROTECCIÓ DE 
URBANITZACIONS 

11.880,00 2.970,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001871 2 

AJ. OLIVELLA XXXXXXXX 12Y86188 Ajut gestió administrativa dels 
PPU. 27.600,00 5.625,17 

Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001886 2 

AJ. PALAFOLLS XXXXXXXX 12Y86187 
tramitació administrativa dels 

plans de prevenció d'incendis de 
les urbanitzacions de Palafolls 

16.760,00 4.190,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001887 2 
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Ens destinatari N.I.F. Codi 
Xarxa Actuació Import 

aprovat 
Import 

pendent Centre gestor Núm. expdt. Aplicació 
pressupostària 

Núm. 
document Posició 

AJ. RUBI XXXXXXXX 12Y86185 

Suport i revisió per la tramitació 
administrativa dels plans de 

Prevenció d'Incendis Forestals a 
les Urbanitzacions de Rubí 

28.600,00 12.727,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001889 2 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

XXXXXXXX 12Y86201 
execució del PPU de la 

urbanització de Les Marines a 
Sant Llorenç Savall 

6.860,00 1.715,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001891 2 

AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES XXXXXXXX 12Y86184 

Revisió dels plans de les 
urbanitzacions de la Cornisa i 
Onze Pins i realització pla del 

Mirador 

9.370,00 2.342,50 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001890 2 

AJ. TERRASSA XXXXXXXX 12Y83026 Pla de Sensibilització "Terrassa 
Solidària" 2012-2013 

60.000,00 30.000,00 Direcció de Relacions 
Internacionals 

2012/0000187 G/10400/143A0/46280 1203001168 54 

AJ. VALLIRANA XXXXXXXX 12Y86198 
Suport a la tramitació 

administrativa dels PPU per a les 
parcel.les sense edificar 

15.080,00 3.770,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001896 2 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES 

XXXXXXXX 12Y86192 

Finançament de la tramitació 
administrativa de plans de 
prevenció d'incendis a les 

urbanitzacions  de Vilanova del 
Vallès 

19.160,00 4.790,00 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

2012/0001488 G/50002/172A0/46280 1203001897 2 
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Tercer.- Habilitar un tràmit d’audiència de les liquidacions provisionals aprovades en 
els acords primer i segon del present dictamen de 15 dies hàbils comptats des del dia 
següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per 
tal que els ens destinataris puguin presentar la justificació pendent, així com també per 
esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a la revocació de l’ajut. 
 
Quart.-  Publicar l’anunci dels presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler electrònic de la Diputació. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar l’atorgament 
de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la d emarcació de Barcelona,  
segons les Bases específiques en règim de concurrèn cia competitiva aprovades 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data  27 de febrer de 2014, i 
d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·l egiat constituït a tal efecte i 
que ha estat formalitzada en la corresponent  Acta. - La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
  
En data 27 de febrer de 2014 la  Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar les Bases reguladores i convocatòria oberta per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment 
i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de 
Barcelona, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 022014005885, de 10 
de març de 2014, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del 
Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, 
corresponent al dia 15 de gener de 2009, la qual presenta el contingut que preveu 
l’article 17.3 de la Llei General de Subvencions. 
 
De conformitat amb l’apartat 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2 
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït un òrgan col·legiat 
integrat per l’Il.lm. Sr. Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, un 
representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona, la Coordinadora en 
matèria de Cultura, la Gerent de Serveis de Cultura i un representant de la Gerència 
de Serveis de Cultura, per formular la corresponent proposta de resolució de la 
convocatòria 05843/14, un cop s’ha procedit a la valoració de les sol·licituds aplicant 
els criteris de previstos en les Bases. 
 
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que 
s’adjunta com annex I, i d’acord amb la motivació que consta en l’expedient, segons 
els criteris establerts en les Bases reguladores.  
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Vista la proposta formulada per la comissió instructora  que ha estat formalitzada en 
l’Acta de la sessió celebrada a les 11h. del dia 25 de juny de 2014, que s’adjunta com 
annex II. 
 
Atès que el crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de 
cinc-cents setanta-sis mil (576.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/13100/334A1/48903 del vigent pressupost. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 11 de 
desembre de 2013 (núm. de registre 11876/13), 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 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 de 
desembre de 2013) i modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 
2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de 
Barcelona, segons les Bases específiques en règim de concurrència competitiva 
aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data 27 de febrer de 2014, 
i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha 
estat formalitzada en la corresponent Acta, la qual s’adjunta com annex II: 
 
Relació de Subvencions atorgades: 
 

Núm . Operació 
comprable NIF Entitat Projecte Punts 2014 

1403002506/1 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ DE 
COLLES DE 

GEGANTERS I 
BESTIARI DE 

CIUTAT VELLA 

Produccions externes i 
activitats de promoció 
i difusió de Cultura 
Popular d'arrel 
catalana i Singularitat 
Barcelonina: Festes, 
Tradicions, Trobades, 
Aplecs, Fires, Mostres 

36 3.027 

1403002506/2 XXXXXXXX 
PROMOCIONS I 

ORGANITZACIONS 
CULTURALS 

XXXVIè. Carnaval de 
Torrelló  

34 2.859 

1403002506/3 XXXXXXXX 

COLLA 
CASTELLERA 
MINYONS DE 
TERRASSA 

Conjunt d'Actuacions 
Castelleres a diverses 
poblacions de 
Barcelona 

33 2.775 
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Núm . Operació 
comprable NIF Entitat Projecte Punts 2014 

1403002506/4 XXXXXXXX 
AS. BALL DE 
DIABLES DE 

MATARÓ 

Mostra de Ball de 
Diables Centenaris 

33 2.775 

1403002506/5 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ 
CATALANA 
D'ENTITATS 

CORALS 

49è. Festival 
Internacional de Cant 
Coral 

33 2.775 

1403002506/6 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ LA 
PASSIÓ D'OLESA 
DE MONTSERRAT 

Representació de la 
Passió d'Olesa 32 2.691 

1403002506/7 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DE 

L'ACORDIÓ DE 
MAÇANERS 

30a. Trobada 
d'Acordionistes de 
Maçaners 

32 2.500 

1403002506/8 XXXXXXXX 
CENTRE 

CULTURAL EL 
SOCIAL 

Xiu-xiu i Reis 31 2.607 

1403002506/9 XXXXXXXX 
COMISSIÓ 

JORDIADA DE 
CORNELLÀ 

XXII Jordiada  31 2.607 

1403002506/10 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ ÉS 

LLEGENDA 

V Festival de 
Llegendes de 
Catalunya 

31 2.607 

1403002506/11 XXXXXXXX 
AMICS DE 
CORBERA 

Representacions 
Pessebre Vivent de 
Corbera 53a. Jornada 

31 2.607 

1403002506/12 XXXXXXXX 
ATENEU 

SANTCUGATENC 
Festa de Tardor 31 2.607 

1403002506/13 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ 
D'ENTITATS 

CULTURALS DE 
BADIA DEL VALLÈS 

XXXIII Jornades 
Associatives i 
Culturals 

30 2.523 

1403002506/14 XXXXXXXX G.I.D. RENAIXENÇA 

V Festival 
Internacional de 
Música i Dansa 
Tradicional Poble-sec 

30 2.523 

1403002506/15 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL LA 
FESTA DELS 
MIQUELETS 

La Festa dels 
Miquelets 

30 2.523 

1403002506/16 XXXXXXXX 
COLLA DE DIABLES 

DE SANT JOAN 
DESPI 

Correfoc Sant Jordi - 
II Nit del Ros - 
Correfoc i Espectacle 
St. Joan  

30 2.523 

1403002506/17 XXXXXXXX 
ELS TONIS DE STA. 

EUGÈNIA DE 
BERGA 

125 Anys de Festa 
del Tonis Sta. 
Eugènia de Berga 

30 2.523 
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Núm . Operació 
comprable NIF Entitat Projecte Punts 2014 

1403002506/18 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ DE 
FESTES DE LA 
PLAÇA NOVA - 
COMISSIÓ DE 

FESTES DE SANT 
ROC 

"4 1/4" Celebració 
dels 425 anys de les 
Festes de Sant Roc 
de la Plaça Nova de 
Barcelona 

29 2.439 

1403002506/19 XXXXXXXX 
CENTRE SANT 

PERE APÒSTOL 

Activitats de cultura 
popular i tradicional 
dins del marc de la 
Festa Major de St. 
Pere, Sta. Caterina i 
la Ribera  

29 2.439 

1403002506/20 XXXXXXXX 

AGRUPACIÓ DE 
COLLES DE 

GEGANTERS DE 
CATALUNYA 

VIII Fira del Món 
Geganter 

29 2.439 

1403002506/21 XXXXXXXX 

INSTITUT DE 
PROJECCIÓ 

EXTERIOR DE LA 
CULTURA 

CATALUNYA 
(IPECC) 

Promoció i divulgació 
de la poesia 
verdagueria, la 
llengua catalana i 
actes del XXXV Aplec 
del Pi de les Tres 
Branques 

29 2.439 

1403002506/22 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TURÓ 

DEL LLAC - 
GEGANTERS I 

GRALLERS DE LA 
LLACUNA 

20è. Aniversari dels 
Gegants de la 
Llacuna 

29 2.439 

1403002506/23 XXXXXXXX 

FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES 

CULTURALES 
ANDALUZAS EN 

CATALUÑA 
(FECAC) 

Romería del Rocío en 
Catalunya 

29 2.439 

1403002506/24 XXXXXXXX 
A.C.A. CASA DE 

SEVILLA 
Cruz de Mayo 2014 29 2.300 

1403002506/25 XXXXXXXX 
COORDINADORA 
DE GEGANTERS 
DE BARCELONA 

30è. Aniversari de la 
Coordinadora de 
Geganters de 
Barcelona (1a part) 
potenciar el fet 
geganter a Barcelona 
com a capital de 
Catalunya 

28 2.355 

1403002506/26 XXXXXXXX 
COLLA 

SARDANISTA 
RIALLERA 

89è. Concurs de 
Colles Sardanistes de 
Vic 

28 700 
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Núm . Operació 
comprable NIF Entitat Projecte Punts 2014 

1403002506/27 XXXXXXXX 
ESBART DANSAIRE 

SANT ADRIÀ 

39a. Trobada 
Nacional de 
Bastoners de 
Catalunya 

28 2.355 

1403002506/28 XXXXXXXX 
FEDERACIÓ DE 

CORS DE CLAVÉ 
1714/2014 - 300 Anys 
Vencent 

28 2.000 

1403002506/29 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ TRES 

TOMBS DE LA 
GARRIGA 

Festa Tres Tombs La 
Garriga 

28 2.355 

1403002506/30 XXXXXXXX 
A. C. F. SABADELL 

SARDANISTA 
52è. Aplec de la 
Sardana de Sabadell 

27 2.270 

1403002506/31 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ DE 

TRABUCAIRES DE 
TERRASSA 

VII Trobada de la 
Dona Trabucaire de 
Catalunya a Terrassa 

27 2.270 

1403002506/32 XXXXXXXX 
COLLA DE 

GEGANTERS DE 
SANT JOAN DESPÍ 

XXV Aniversari 
organització dels Tres 
Tombs a Sant Joan 
Despí 

27 2.270 

1403002506/33 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 
FOLKLÒRICA 

AMUNT I CRITS 

Diada Sardanista - 
66a. edició 

27 2.230 

1403002506/34 XXXXXXXX 
DIABLES DE 
RIPOLLET 

Diada de Cultura 
Catalana 

27 2.270 

1403002506/35 XXXXXXXX 
ÒMNIUM 

CULTURAL 

La Diada Nacional a 
Badalona. 4a Edició 
del "Trencat Setges" 

27 2.270 

1403002506/36 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 
ARTÍSTICA 
TRISKEL 

Festival EVA. En Veu 
Alta. Festival de 
Narració i Tradició 
Oral 

27 2.270 

1403002506/37 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CENTRE 

CULTURAL SANT 
VICENÇ DE SARRIÀ 

L'Estel de Natzaret a 
Sarrià: Un projecte 
social i solidari per 
joves 

27 2.270 

1403002506/38 XXXXXXXX 
CASTELLERS DE 

MOLLET DEL 
VALLÈS 

XXII Diada dels 
Castellers de Mollet 

27 2.270 

1403002506/39 XXXXXXXX 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 

ROCIEROS Y 
CULTURA 

ANDALUZA EN 
CATALUNYA 

Treballs amb el fons 
fotogràfic del 
CERCAT: difusió, 
recepció i 
manteniment de 
material del fons 
fotogràfic 

27 2.270 

1403002506/40 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
FOMENT DE LA 

RUMBA CATALANA 
(FORCAT) 

Diada de la Rumba  27 2.270 
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1403002506/41 XXXXXXXX 
OBRA DEL BALLET 

POPULAR 

Dinamització de les 
danses catalanes i la 
sardana 

26 2.186 

1403002506/42 XXXXXXXX 
ESBART CATALÀ 
DE DANSAIRES 

Activitats de Difusió i 
Foment de la Dansa 
Tradicional Catalana 

26 2.000 

1403002506/43 XXXXXXXX 
AS. COLLA DE 

DIABLES ÀNGELS 
DIABÒLICS 

Programa Amics del 
Mamut Venux 

26 1.800 

1403002506/44 XXXXXXXX 
CASTELLERS DE 

TERRASSA 
20a. Diada Emili Miró 26 2.186 

1403002506/45 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CENTRO 

ASTURIANO 
BARCELONA 

X Festival Nueche 
Celta  

26 2.186 

1403002506/46 XXXXXXXX 
CENTRO 

ARAGONÉS DE 
BARCELONA 

Jornadas Socio 
Culturales - Pilar 2014 

26 2.186 

1403002506/47 XXXXXXXX 

AGRUPACIÓ 
CULTURAL 

GALEGA 
AGARIMOS DE 

BADALONA 

Jornada Cultural 
Solidaria 

26 2.186 

1403002506/48 XXXXXXXX 

COLLES 
SARDANISTES 
CAMARQUES 

BARCELONINES 

Cloenda Campionat 26 2.186 

1403002506/49 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

D'AMICS DELS 
GEGANTS DEL PI 

XX Festes de Sant 
Josep Oriol i activitats 
que se'n deriven 

26 2.186 

1403002506/50 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CULTURAL 18 DE 
SETEMBRE 

XVII Aplec de 
Cardona 

26 2.186 

1403002506/51 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
PROCESSÓ DEL 
DIJOUS SANT DE 

BADALONA 

Conservació-
restauració de les 
figures del Pas 
Processional "Ecce 
Homo" 

25 2.102 

1403002506/52 XXXXXXXX 
AMICS DEL 

PESSEBRE VIVENT 
DE VILADECANS 

Amics del Pessebre 
Vivent de Viladecans 

25 2.102 

1403002506/53 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

GALEGA ROSALÍA 
DE CASTRO 

Festa de Foment de 
Cultura Popular i 
Tradicional de Can 
Mercader  

25 2.102 

1403002506/54 XXXXXXXX 

FEDERACIÓN 
COORDINADORA 
DE ENTIDADES 
ANDALUZAS DE 
L'HOSPITALET 

Jornadas 
conmemorativas del 
Día de Andalucía  

25 2.102 
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1403002506/55 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
GEGANTERA DE 

GEGANTS DE SANT 
JAUME 

VI Trobada dels 
Geganters de Sant 
Jaume 

25 1.375 

1403002506/56 XXXXXXXX 

CASA DE 
GRANADA 
CULTURAL 

ANDALUZA DEL 
VALLÈS OCCTAL 

Cita con el Flamenco 25 1.300 

1403002506/57 XXXXXXXX 

GRUP 
PESSEBRISTA DE 
CASTELLAR DEL 
VALLÈS (GRUP 

PESSEBRISTA DE 
LA CAPELLA DE 

MONTSERRAT DE 
CASTELLAR DEL 

VALLÈS) 

Als pessebres ... 
aprendrem història 

25 2.000 

1403002506/58 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ DE 

PESSEBRISTES DE 
SABADELL 

38a.  Exposició de 
Pessebres - Nadal 

25 2.102 

1403002506/59 XXXXXXXX 
GRUP DEL DRAC 

DE TERRASSA 
XXXè. Aniversari 
Cuca Japonesa 

25 2.102 

1403002506/60 XXXXXXXX 

COLLA DEL BITXO 
DEL TORRENT 

MITGER DE 
TERRASSA 

Temps de Foc 25 2.102 

1403002506/61 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL GARCÍA 

LORCA A.A. NOU 
BARRIS 

Fiestas de Primavera 
"Cruces de Mayo" 

24 2.018 

1403002506/62 XXXXXXXX 
COLLA 

GEGANTERA 
D'ILURO 

V Mostra de Balls de 
Gegants de Mataró 

24 2.018 

1403002506/63 XXXXXXXX 
LA TAULA DEL 

RAVAL 
Els Bouets i la 
Vaqueta del Raval 

24 2.000 

1403002506/64 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ 
COORDINADORA 

DE GRUPS DE 
CULTURA 

POPULAR I 
TRADICIONAL 

Culturassa, Festa de 
la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana 

24 2.018 

1403002506/65 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL FESTA 
MEDIEVAL SANT 

JORDI DE 
BADALONA 

Festa Medieval 
"Pirates a Badalona" 

24 2.018 

1403002506/66 XXXXXXXX 
ESBART DANSAIRE 
CASTELL DE TONA 

70 Anys Dansant 24 2.018 
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1403002506/67 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

TITELLAIRE DE 
ROQUETES 

Un Titella per a 
Roquetes 

24 2.000 

1403002506/68 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 

PESSEBRE VIVENT 
DE TONA 

43è Pessebre Vivent 
d'Osona 

24 2.000 

1403002506/69 XXXXXXXX 
DIABLES DE LES 

CORTS 

Trobada de Cultura 
Popular de Les Corts 
(20è. Aniversari de la 
colla) 

24 1.365 

1403002506/70 XXXXXXXX 
COLLA JOVE 
XIQUETS DE 
VILAFRANCA 

4a Diada Castellera 
de Sant Jordi 

24 2.000 

1403002506/71 XXXXXXXX 

DE BÒLIT! UNIÓ DE 
COLLES DE 
CULTURA 
POPULAR 

Rebombori'14.Festa 
de la Cultura Popular i 
la Música Folc 

24 2.018 

1403002506/72 XXXXXXXX 

COLLA DELS 
FALCONS DE 

VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

Desplaçaments a 
actuacions i material 
necessari 

24 1.500 

1403002506/73 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
COLLA 

CASTELLERA 
LAIETANS DE 
GRAMENET 

Mira qui fa d'Anxaneta 24 2.018 

1403002506/74 XXXXXXXX 
CENTRO 

ARAGONÉS DE 
TERRASSA 

Centenari del Centre 
Aragonès de Terrassa 

24 2.018 

1403002506/75 XXXXXXXX 
DIABLES DE SANT 

LLORENÇ 

30 Aniversari - 4 
Edició Festa de 
Walpurgis 

24 2.018 

1403002506/76 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

JUVENIL DIABLES 
DE CASABLANCA 

XXVI Trobada de 
Diables de 
Casablanca. XXV 
Aniversari 

24 2.018 

1403002506/77 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 
FESTA DE LA 
FIL·LOXERA 

Festa de la Fil·loxera 23 1.934 

1403002506/78 XXXXXXXX 
COLLA DE DIABLES 

DE LLIÇÀ 
El setge 1714 Pous 
de Can Gurri 23 1.934 

1403002506/79 XXXXXXXX 
AIRIÑOS DA NOSA 

GALICIA 

Festival de Música i 
Dansa, Festa del 31 
Aniversari, Letras 
Gallegas i Mostra 
Cultural i 
Gastronòmica  

23 1.934 
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1403002506/80 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

GALEGA "COVA DA 
SERPE" 

XXIX Festival Musical 
Intercultural Galego 

23 1.934 

1403002506/81 XXXXXXXX 
CENTRO 

ARAGONÉS DE 
BADALONA 

Socio/Cultural y 
Lúdico 

23 1.934 

1403002506/82 XXXXXXXX 
FEDERACIÓ C. Y C. 
ARAGONESES EN 

CATALUNYA 

Socio/Cultural y 
Lúdico 23 1.934 

1403002506/83 XXXXXXXX 

AS. CULTURAL DEL 
CEP - PATRONAT 

PRO APLEC (ASOC. 
CULTURAL DEL 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
PUIGCASTELLAR) 

Commemoració del 
60è. Aplec a Santa 
Coloma de Gramenet 

23 1.934 

1403002506/84 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
TANTÀGORA 

SERVEIS 
CULTURALS 

Follets i Faldes: guia 
dels éssers més petits 
de la mitologia 
catalana 

23 1.934 

1403002506/85 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 

ANDALUZ PEÑA 
BÉTICA GAVÀ 
VILADECANS 

Festa Major de 
Viladecans - Caseta 
de Cultura Popular 

23 1.900 

1403002506/86 XXXXXXXX 

CERCLE 
D'AGERMANAMENT 
OCCITANO-CATALÀ 

(CAOC) 

Activitats i foment de 
la música. Danses, 
cultura popular i les 
relacions occitano-
catalanes 

23 1.934 

1403002506/87 XXXXXXXX 

AGRUPACIÓ 
CULTURAL 

FOLKLÒRICA 
BARCELONA 

Cicle de Ballades de 
Sardanes al Pla de la 
Catedral 

23 1.934 

1403002506/88 XXXXXXXX 
ASOCIACIÓN CASA 

DE ANDALUCÍA 
DEL PRAT 

29è. Festival Popular 
Andaluz  

23 1.934 

1403002506/89 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ PER 
LES TRADICIONS 

POPULARS 
CATALANES "EL 

SERPENT DE 
MANLLEU" 

Festa del Serpent de 
Manlleu 

23 1.934 

1403002506/90 XXXXXXXX 
GRUP DE 

CARAMELLES DE 
PAGÈS 

41a. Cantada de 
Caramelles  

23 1.200 

1403002506/91 XXXXXXXX 
COORDINADORA 
DE GRALLERS DE 

VILAFRANCA 
21è. Dia del Graller 23 1.000 
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1403002506/92 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

JUVENIL Q-FOIS 
Festa Bruixa - Crema 
de la consciència 

23 1.934 

1403002506/93 XXXXXXXX 
CASA DE 

ANDALUCÍA EN 
MATARÓ 

Romería Rociera de 
Mataró 

23 1.934 

1403002506/94 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE DIABLES 

DEL MERCADAL 
INFERNAL 

Bateix del Griu, 
primera bèstia de Foc 
Infantil de Sant 
Andreu. Trobada de 
bèsties infantils i 
imatgeria festiva de 
Sant Andreu de 
Palomar 

22 870 

1403002506/95 XXXXXXXX 
BADALONA 

SARDANISTA 
70è. Aplec de la 
sardana de Badalona 

22 1.850 

1403002506/96 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
COLLA 

GEGANTERA DE 
MOLINS DE REI 

Mostra de Gegants i 
elements festius a 
Molins de Rei 

22 1.850 

1403002506/97 XXXXXXXX 

HDAD. CRISTO 
REDENTOR Y 

NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD DE 
BADALONA 

Actividades Semana 
Santa 

22 1.000 

1403002506/98 XXXXXXXX 

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES 

EXTREMEÑAS EN 
CATALUNYA 

Jornadas Extremeñas 
de Primavera en 
Catalunya 

22 1.850 

1403002506/99 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
INSTITUT DE 

PROMOCIÓ DE LA 
CULTURA 
CATALANA 

XXIV Jocs Florals del 
Raval 

22 1.850 

1403002506/100 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 
CARDEDEU 

63è. Aplec i 53è. 
Concurs de Sardanes 
de Cardedeu 

22 1.850 

1403002506/101 XXXXXXXX 
SOCIETAT 

RECREATIVA UNIÓ 
BEGUDENCA 

Festa Major  22 1.850 

1403002506/102 XXXXXXXX 
FOMENT DE LA 

SARDANA DE RUBÍ 
Audicions de 
Sardanes  

22 1.850 

1403002506/103 XXXXXXXX 
CASA GALEGA DE 

L'HOSPITALET 
Semana Cultural 
Galega 

22 1.850 

1403002506/104 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓN 

CULTURAL 
GALEGA SAUSADE 

Coñece as túas 
Raíces / Coneix les 
teves arrels 

22 1.850 

1403002506/105 XXXXXXXX 

COORDINADORA 
DE BALL DE 

BASTONS DE 
CATALUNYA 

Grans ballades de 
Ball de Bastons a la 
província de 
Barcelona 

22 1.850 
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1403002506/106 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 

L'IDEAL DE CLAVÉ 

Aplec de les 
Roquetes 

22 1.850 

1403002506/107 XXXXXXXX 

ASOC. AND. HDAD. 
NTRA. SRA. 
VIRGEN DEL 
ROCÍO SAN 

RAFAEL 
ARCÁNGEL 

Romería del Rocío en 
Cataluña  

22 1.850 

1403002506/108 XXXXXXXX 

PEÑA CULTURAL 
FLAMENCA Y 
RECREATIVO 

ANDALUZA 
"ANTONIO 
MAIRENA" 

XXXIII Ciclo Cultural 
Flamenco y XXXIII 
Festival Flamenco 
"Broche de Oro" 

22 1.850 

1403002506/109 XXXXXXXX 
COLLA DE 

CASTELLERS 
D'ESPLUGUES 

20è. Aniversari 22 1.850 

1403002506/110 XXXXXXXX 
ASOCIACIÓN CASA 

DE MADRID EN 
BARCELONA 

Barrios de Barcelona 
- A través de sus 
Casas Regionales y 
Districtos 

22 1.850 

1403002506/111 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
ROCIERA 

ANDALUZA DE 
RUBÍ 

Romería del Rocío  22 1.850 

1403002506/112 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CENTRO 

CULTURAL 
CASTELLANO-

MANCHEGO DE 
BADALONA 

Jornades Culturals 26 
Aniversari 

22 1.800 

1403002506/113 XXXXXXXX 
IRMANDADE 

GALEGA O NOSO 
LAR 

32 Festa Galega a 
Terrassa 

22 1.850 

1403002506/114 XXXXXXXX 
ATENEU 

ORDALENC 
Festa Major  22 1.850 

1403002506/115 XXXXXXXX 
COLLA DE 

GEGANTERS DE 
VILLASAR DE DALT 

Penjases i 15 Anys 
Gegants Nous 22 1.850 

1403002506/116 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ DE 
SANT ANTONI 

ABAT - TONIS DE 
MANLLEU 

Exposició sobre 
l'Associació de Sant 
Antoni Abat - Tonis de 
Manlleu 

22 1.850 

1403002506/117 XXXXXXXX 

GEGANTERS I 
GRALLERS DEL 
CARRER DE LA 

RIERA 

Celebració dels 20 
Anys dels Gegants 
del Carrer de la Riera 

22 1.850 
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1403002506/118 XXXXXXXX 

SECRETARIAT 
D'ENTITATS DE 

SANTS, 
HOSTAFRANCS I 

LA BORDETA 

Fes-te al carrer 21 1.766 

1403002506/119 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

TONIS TARADELL 

Projectes culturals de 
foment i difusió de la 
cultura popular i 
tradicional 

21 1.766 

1403002506/120 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
SOCIETAT 

SARDANISTA 
DANSAIRES 
VILANOVINS 

XLV Concurs de 
Colles Sardanistes  

21 1.766 

1403002506/121 XXXXXXXX 
C.C. ANDALUZ H.R. 

VIRGEN DE 
GRACIA 

XXXI Romería 21 1.766 

1403002506/122 XXXXXXXX 
ASOCIACIÓN 

ANDALUZA HIJOS 
DE ALMÁCHAR 

XXXV - Fiesta del 
Ajoblanco 

21 1.766 

1403002506/123 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
HDAD. ANDALUZA 
DE SAN JOSÉ DE 
ABRUCENA EN 

TERRASSA 

40è. Aplec de San 
José de Abrucena a 
Terrassa 

21 1.766 

1403002506/124 XXXXXXXX 

COORDINADORA 
D'ENTITATS DE 

CULTURA 
ANDALUSA DE 

TERRASSA 

Fira d'Abril i exposició 
de murals de 
Terrassa "Ciutat de la 
Cultura" 

21 1.766 

1403002506/125 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ DE 
CONFRARESSES 
DE BARCELONA 

Integració de la dona 
al món confrare de 
Barcelona en la 
Processó de la 
Inmaculada - Vot del 
Poble, Barcelona 
1651 

21 1.600 

1403002506/126 XXXXXXXX 

COLLA DE 
GEGANTERS DE 

CALDES DE 
MONTBUI 

50 Anys de Gegants 21 1.766 

1403002506/127 XXXXXXXX 
FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE 
COMUNIDADES 

Rocío del Llobregat 21 1.766 

1403002506/128 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

TAULA D'ENTITATS 
DE SARRIÀ 

Sardanes a la Plaça 21 1.766 

1403002506/129 XXXXXXXX 
CASAL CULTURAL 

DANSAIRES 
MANRESANS 

XXVIII Oreneta d'Or 
Ciutat de Manresa 

21 1.766 
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1403002506/130 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

RECREATIVA DE 
FALS 

Aplec del Grau - Fals 21 1.766 

1403002506/131 XXXXXXXX 
COLLA DE DIABLES 

GUSPIRES DE 
SANTS 

Nit de Bruixes 21 1.766 

1403002506/132 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCÍO DIVINA 

PASTORA DE 
MATARÓ 

Romería de Mataró 21 1.766 

1403002506/133 XXXXXXXX 

SECCIÓ 
SARDANISTA EL 

PROGRÉS DE 
MARTORELL 

(SECCIÓ 
SARDANISTA DE 

MARTORELL) 

27è Aplec del Roser 21 1.766 

1403002506/134 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ DE 
PESSEBRISTES DE 
CIUTAT VELLA DE 

BARCELONA 

Nadal a Barcelona 
(pessebres,el Seguici 
del Nadal Escola de 
pessebres) 

20 1.682 

1403002506/135 XXXXXXXX 
AMICS DE LA 
SARDANA DE 

CORNELLÀ 
Festa de l'Aniversari 20 1.682 

1403002506/136 XXXXXXXX 
CASTELLERS DE 

CASTELLAR 

Bateig Colla 
Castellera de 
Castellar del Vallès 

20 1.682 

1403002506/137 XXXXXXXX 
CASTELLERS DE 

LA VILA DE GRÀCIA 
Diada del XVII 
Aniversari 20 1.682 

1403002506/138 XXXXXXXX 

GRUP DEL 
CORREFOC DEL 

FOLLET I LA 
FANTASMA 

Colla Infantil del Grup 
del Correfoc 

20 1.682 

1403002506/139 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 

ASERT-TERRASSA 

Celebració 50è. 
Aniversari 

20 1.682 

1403002506/140 XXXXXXXX 

GERMANDAT DE 
TRABUCAIRES, 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE 
SANT ANDREU 

Festa Major a Sant 
Andreu de Palomar. 
La Germandat i la 
seva visió del Fet 
Cultural, Tradicional i 
Popular a Sant 
Andreu de Palomar 

20 1.682 

1403002506/141 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ DELS 
TRES TOMBS DE 
L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

Festa dels Tres 
Tombs de l'Hospitalet 

20 1.682 
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1403002506/142 XXXXXXXX 

FUNDACIÓ 
PRIVADA CÍVICA 
ORENETA DEL 

VALLÈS 

Enganxa't a la Cultura 20 1.682 

1403002506/143 XXXXXXXX 
ANTIC GREMI DE 

TRAGINERS 
D'IGUALADA 

Enregistrament de les 
Músiques de les 
Festes de l'Antic 
Gremi de Traginers 
d'Igualada 

20 1.682 

1403002506/144 XXXXXXXX 
SOCIETAT CORAL 
L'ESPIGA DE LES 

CORTS 

Cicle de Matins de 
l'Espiga 

20 1.682 

1403002506/145 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

DIABLES DE PORT 

Donar continuïtat a 
les festes tradicionals 
del barri  

20 1.682 

1403002506/146 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DE SANT 

ANTONI 

Diables i Trabucaires 
de Sant Antoni 20 1.682 

1403002506/147 XXXXXXXX 

CASA CULTURAL Y 
RECREATIVA 
ANDALUCÍA Y 
CATALUNYA 

Caseta de la C.C.R. 
Andalucía y 
Catalunya en la Feria 
de Abril en Catalunya  

20 900 

1403002506/148 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CULTURAL CASA 
ORLANDAI 

Les Festes Populars 
a la Casa Orlandai 20 1.682 

1403002506/149 XXXXXXXX 
CÍRCOL CATÒLIC 

DE BADALONA 
Caramelles Baixa a 
Mar 

20 1.538 

1403002506/150 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL DE 
ANDALUCÍA EN 

MANRESA 

Jornadas Día de 
Andalucía  

20 1.682 

1403002506/151 XXXXXXXX AMICS D'EL PRAT 
XIX Aplec de la 
Tartana 20 1.682 

1403002506/152 XXXXXXXX 
GRUP FOLK 
MONTJUÏC 

25è Aniversari Grup 
Folk Montjuïc 

20 1.500 

1403002506/153 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 
AMICS DE LA 

SARDANA D'ARTÉS 
Sarau Artesenc 20 1.682 

1403002506/154 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
ANDALUZA 

HERMANDAD LA 
ARMONIA 

Romería de Mataró 19 1.500 

1403002506/155 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS, 

ENTITATS I 
COMISSIONS 

D'HOSTAFRANCS 

Festa Major 
d'Hostafrancs  

19 1.100 
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1403002506/156 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE 
CARRETERS I 

CANSALADERS DE 
ST. VICENÇ DE 

CASTELLET 

Festa de Sant Antoni 
Abat - "100 Anys de 
Festa, 90 Anys del 
Gremí" 

19 1.598 

1403002506/157 XXXXXXXX 
ARH LA CORONELA 

DE BARCELONA 
Recreació Batalla de 
Santa Clara 1714 19 1.598 

1403002506/158 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 
TRADICIONS I 

COSTUMS MOLLET 

Celebració del Dia del 
Soci 

19 722 

1403002506/159 XXXXXXXX 
CASTELLERS DE 

SABADELL 
Volem aixecar el 
castell de 9! 

19 1.598 

1403002506/160 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

COLLA DE DIABLES 
FOLCAT DIABÒLIC 

Nou Ceptrot 19 400 

1403002506/161 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
FAL·LERA 

GEGANTERA 
"SAGRADA 
FAMILIA" 

Una Imatgeria, 
Festival de l'Eixample 
i per a la gent de 
l'Eixample 

19 1.598 

1403002506/162 XXXXXXXX 

COMISSIÓ 
D'APLECS 

SARDANISTES DE 
LES COMARQUES 
DE BARCELONA 

Celebració de 80 
Aplecs a les 
comarques de 
Barcelona 

19 1.598 

1403002506/163 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ DE 

CAPGROSSOS DE 
MARTORELL 

60è Aniversari de 
l'Indi. El capgrós més 
antic de l'Associació 
de Capgrossos de 
Martorell 

19 500 

1403002506/164 XXXXXXXX 
GRUP 

SARDANISTA LA 
FLORIDA 

25a. Trobada Colles 
Sardanistes 

19 1.598 

1403002506/165 XXXXXXXX 

SOCIETAT CORAL 
OBRERA LA 

GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

Tradicions d'un Poble 
Pagès 

19 1.598 

1403002506/166 XXXXXXXX 
FUNDACIÓN 

FECAC 
XXVI Seminario 
Fundación FECAC  19 1.598 

1403002506/167 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
JUVENIL DRAC 

BALUK ASTHAROT 
I DIABLES DE CA 

N'AURELL 

18a. Canaurellada i 
Mostra de Bestiari de 
Terrassa 

19 1.598 

1403002506/168 XXXXXXXX 
C.C.A. ALCALA LA 
REAL Y COMARCA 

25a. Festa de la 
Primavera "Cruz de 
Mayo" 

19 1.598 
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1403002506/169 XXXXXXXX 
CÍRCULO DE 

CASTILLA Y LEÓN 
"CASA REGIONAL" 

Castilla y León en 
Catalunya 

19 1.598 

1403002506/170 XXXXXXXX 
GEGANTS I NANS 

DE SALLENT 

Activitats Gegants i 
Nans de Sallent - La 
Cultura Popular i 
Tradicional a les 
escoles. Les 
Balladetes 

19 1.598 

1403002506/171 XXXXXXXX 
SOCIETAT CORAL 

ELS AMICS 
Balls Tradicionals i 
Cafè Teatre 

18 1.514 

1403002506/172 XXXXXXXX 

HERMANDAD DE 
SAN SEBASTIAN 
DE FIÑANA EN 

TERRASSA 

51 Festivitat de Sant 
Sebastià a Terrassa 

18 1.514 

1403002506/173 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
ANDALUSA 

"AMIGOS DE LA 
SANTA CRUZ DE 

CANJAYAR" 

Festa de la "Santa 
Cruz" 18 1.514 

1403002506/174 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DE 

L'OPERA DEL 
VALLÈS ORIENTAL 

5 Recitals Lírics de 
Cançó Popular i Cuita 
Catalana 

18 1.514 

1403002506/175 XXXXXXXX 

ASICIACIÓN 
CULTURAL CASA 
DE CASTILLA Y 

LEÓN EN EL 
VALLÈS ORIENTAL 

Fiesta de la Casa Día 
de Sant Jordi y Día de 
la Comunidad 

18 1.200 

1403002506/176 XXXXXXXX 
CASA DE ARAGÓN 
DE CERDANYOLA 

IX Trobada de 
Tambors i Bombos 
d'Aragó a Cerdanyola 

18 1.514 

1403002506/177 XXXXXXXX 
SOCIETAT CORAL 

LA UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

Les Danses de la 
Unió Santcugatenca 

18 1.514 

1403002506/178 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 

ANDALUZ DE 
PALAU SOLITÀ I 

PLEGAMANS 

Proyecto de Fiesta 
Mayor 

18 1.514 

1403002506/179 XXXXXXXX 
HOGAR 

EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

Celebració Festes 
Patronals  

18 1.500 

1403002506/180 XXXXXXXX 
CASA DE BAENA 

A.C.A. EN 
CATALUNYA 

Cultura Popular i 
Tradicional - VIII 
Festival Flamenc de 
la Casa de Baena 

18 1.400 

1403002506/181 XXXXXXXX 
DANSAIRES DE LA 

VALL DEL GES 
25 Anys de la Dansa 
de Torelló 

18 1.514 
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1403002506/182 XXXXXXXX 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 

POLIFONICA DE 
PUIG-REIG 

Festival Internacional 
de Cant Coral 
Catalunya Centre 

18 1.200 

1403002506/183 XXXXXXXX 
COLLA 

GEGANTERA DE 
PALLEJÀ 

Trobades de Colles 
Geganteres 

18 1.514 

1403002506/184 XXXXXXXX 
MOVIMENT CORAL 

CATALÀ 

Concert del Cor Jove 
Nacional a la 
Assemblea General 
de European Choral 
Association-Europa 
Cantat a Barcelona 

18 1.514 

1403002506/185 XXXXXXXX 
COLLA 

GEGANTERA DE 
NOU BARRIS 

Promoció de la 
cultura catalana 

17 1.430 

1403002506/186 XXXXXXXX 
ACCIÓ CULTURAL 

MIGUEL DE 
CERVANTES 

XXVII Concurso 
Literario Internacional 
Dulcinea 

17 1.430 

1403002506/187 XXXXXXXX 

CENTRO 
RECREATIVO Y 

CULTURAL 
ARAGONÉS DE 

RIPOLLET 

Festes del Pilar  17 1.430 

1403002506/188 XXXXXXXX 
GRUP 

SARDANISTA 
HORTA 

Cicle de Ballades de 
Sardanes "A Horta 
ballem sardanes" 

17 680 

1403002506/189 XXXXXXXX 
GRUP DE DIABLES 

KAPAOLTIS 
27 Correfoc del Grup 
de Diables Kapaoltis 

17 500 

1403002506/190 XXXXXXXX 

CENTRE 
CULTURAL 

RECREATIVO 
ARAGONÉS DE 

MOLLET I 
COMARCA 

Setmana Cultural i 
Festival del Pilar 

17 1.430 

1403002506/191 XXXXXXXX 
PEÑA CULTURAL 

EL TIRURI 
Festa Rociera 17 1.430 

1403002506/192 XXXXXXXX 

ASSOCIACÓ 
CULTURAL DE 
CASTILLA - LA 
MANCHA DE 
TERRASSA 

Festa de la Tardor  17 1.430 

1403002506/193 XXXXXXXX 

AS. CULT. BALL DE 
DIABLES DE 
CALDES DE 
MONTBUI 

Escaldàrium  17 1.430 
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1403002506/194 XXXXXXXX 

PONTIFICIA I REIAL 
GERMANADAT I 
CONFRARIA DE 

NATZARENS DEL 
NOSTRE PARE 

JESÚS DEL GRAN 
PODER I MARÍA 
SANTISSIMA DE 
L'ESPERANÇA 

MACARENA 

Setmana Santa  17 1.430 

1403002506/195 XXXXXXXX 
COLLA DELS 

BASTONERS DE 
SABADELL 

Diada del 17è. 
Aniversari dels 
Bastoners de 
Sabadell 

17 900 

1403002506/196 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ DE 
DIABLES DE LA 

CIUTAT DE 
BARCELONA 2012 

Més enllà del correfoc 
... 

17 1.430 

1403002506/197 XXXXXXXX 
LLUÏSOS DE 

GRÀCIA 
La Cultura Popular als 
Lluïsos de Gràcia 

17 1.430 

1403002506/198 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 

TORELLÓ 

14a. Gresca 
Torellonenca 17 800 

1403002506/199 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

JOVES ARTISTES 
KOLOMENCS 

III Gran Baixada 
Popular Llegenda del 
Torrent de les Bruixes 
i Representació del 
Diabòlic Passatge del 
Terror 

17 1.430 

1403002506/200 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
AMICS DEL 

CASTELL DE 
MONTJUÏC 

Mostra de Cultura 
Regional a Montjuïc 

17 1.430 

1403002506/201 XXXXXXXX 
COLLA 

GEGANTERA DE 
MONTESQUIU 

Consolidació de la 
Imatge Corporativa de 
la Colla Gegantera de 
Montesquiu 

17 465 

1403002506/202 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
ANDALUZA NTRA. 
SRA. DEL ROCÍO 

DE SABADELL 

Salida a Montserrat y 
Mes Cultural 

17 1.430 

1403002506/203 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

TONIS DE TONA 

Festa de Tradició i 
Cultura dels Tonis de 
Tona 

17 1.260 

1403002506/204 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ 
D'ENTITATS ELS 
GARROFERS DE 

SANT BOI 

XIV Trobada de Dracs 
Sant Jordi 

17 1.430 

1403002506/205 XXXXXXXX 
COR HARMONIA 

CALELLENC 
3a. Temporada Lírica 
Ciutat de Calella 

17 1.430 
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1403002532/01 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CENTRO 

EXTREMEÑO RUTA 
DE LA PLATA EL 

PRAT DE 
LLOBREGAT 

Festival Folklòric 
Regional  

16 1.345 

1403002532/02 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DEL 

BELLPRAT 

Bellprat, Vila del 
Llibre - 7a. Edició 16 1.345 

1403002532/03 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

GALEGA 
ALBORADA 

Fiesta de Santiago 
Apóstol 

16 1.345 

1403002532/04 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ BALL 
POPULAR DE 

GITANES DE SANT 
VICENÇ DE 
CASTELLET 

Ballada Popular de 
Gitanes de Sant 
Vicenç de Castellet  

16 1.000 

1403002532/05 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ DE 
PUNTAIRES DEL 
DTE. DE SANT 

ANDREU 

Trobades de 
Puntaires, per 
promoure la difusió de 
les Puntes al Coixí 

16 1.195 

1403002532/06 XXXXXXXX 

A.C. DE 
ANDALUCÍA Y 

EXTREMADURA 
LLAVANERAS 

Festival Cultural Ca 
Alfaro 

16 1.345 

1403002532/07 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ DELS 
TRES TOMBS DE 
SANT ANTONI DE 

BARCELONA 

Cavalcada dels Tres 
Tombs de Sant Antoni 
de Barcelona 

16 1.000 

1403002532/08 XXXXXXXX 

GEGANTERS I 
GRALLERS DE 

SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT 

Mostra de Grups 
Folklòrics -La Festa 
Major de la Cultura 
Popular 

16 1.345 

1403002532/09 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 

ANDALUZ SANTA 
PERPETUA 

Caseta Fiesta Mayor 16 1.345 

1403002532/10 XXXXXXXX 
CENTRO SOCIAL Y 
CULTURAL "SANTO 

ÁNGEL" 

Festividad del Patrón 
Santo Ángel 

16 1.345 

1403002532/11 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

ANDALUSA DE 
TORELLÓ 

Romería Rociera de 
Torelló 

16 1.345 

1403002532/12 XXXXXXXX 
C.C. RAICES DE 

ANDALUCÍA 
6a. Romería de 
Viladecans 

16 1.345 

1403002532/13 XXXXXXXX 
HDAD ROCIERA 
LOS VARALES 

Rocío 2014 16 1.345 
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1403002532/14 XXXXXXXX 

FEDERACIÓN DE 
CASAS 

REGIONALES Y 
ENTIDADES 

CULTURALES EN 
CATALUNYA 

3er. Certamen 
Poético Literario 

16 1.345 

1403002532/15 XXXXXXXX 
TERTULIA 

FLAMENCA DE 
L'HOSPITALET 

Festival de Saetas 16 1.100 

1403002532/16 XXXXXXXX 

FEGALCAT - 
FEDERACIÓN 
ENTIDADES 
GALLEGAS 

Letras Galegas 16 1.345 

1403002532/17 XXXXXXXX 
GRUP DE 

GEGANTERS DE 
TERRASSA 

5a. Trobada de 
Geganters - 4a. Diada 
Antonio Massaguer 

16 1.345 

1403002532/18 XXXXXXXX 
CENTRO GALEGO 
NÓS SABADELL 

Galicia Avui - Galicia 
Hoxe 

16 1.345 

1403002532/19 XXXXXXXX 
A.C.A. PEÑA 

FLAMENCA DE 
MANLLEU 

XXVIII Festival 
Flamenco de Manlleu 

16 1.345 

1403002532/20 XXXXXXXX 
CENTRO 

CULTURAL 
ANDALUZ DE GAVÀ 

Celebración Día de 
Andalucía  

16 1.345 

1403002532/21 XXXXXXXX 

GEGANTERS I 
GRALLERS DE 

SANT FELIU 
SASSERRA 

Construcció de la 
gegantona de Sant 
Feliu 

16 1.345 

1403002532/22 XXXXXXXX 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE 
CASABLANCA 

XIV Diada Gegantera 16 1.345 

1403002532/23 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ PER 
LA COORDINACIÓ 

DE COLLES DE 
L'ANOIA 

15è. Aniversari de la 
Coordinadora de 
Gegants i Capgrossos 
de l'Anoia 

16 1.000 

1403002532/24 XXXXXXXX 
GEGANTS DE 

MARTORELLES 

Trobada Anual 
Gegantera 
Martorelles 

16 150 

1403002532/25 XXXXXXXX ATENEU HORTENC 
Concert del 150 
Aniversari amb l'Orfeó 
Català 

15 1.261 

1403002532/26 XXXXXXXX 
C. A. TERTULIA 
FLAMENCA DE 

BADALONA 

XXX Aniversario de la 
Entidad 

15 1.261 

1403002532/27 XXXXXXXX 
CENTRO ANDALUZ 

COMARCA DE 
LINARES 

XXII Concurso de 
Cantes Mineros 
"Taranta Linares" 

15 1.261 

1403002532/28 XXXXXXXX 
A.C.F OLESA 
SARDANISTA Ballades  15 1.261 
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1403002532/29 XXXXXXXX 

CÍRCULO 
FLAMENCO 

ANDALUZ EN 
MATARÓ 

Romería Rociera de 
Mataró, Festival de 
Sardanas 

15 1.261 

1403002532/30 XXXXXXXX 
CASA DE SORIA EN 

BARCELONA 

Actuaciones 
Musicales para 
difusión de la Cultural 
Popular 

15 1.261 

1403002532/31 XXXXXXXX 
GERMANDAT SANT 

ANTONI ABAT 
COLLA VELLA 

Passada Tres Tombs 15 1.261 

1403002532/32 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

EXTREMEÑA 
"ZURBARÁN" 

Proyecto cultural XIII 
Certamen 
Internacional de 
Pintura "Zurbarán" 

15 1.200 

1403002532/33 XXXXXXXX 

AS.UNIÓN DE 
ASOCIACIONES 

GALEGAS EN 
CATALUÑA 

(UAGALCAT) 

Festival Musical, 
Folklòric i Artesà 15 1.261 

1403002532/34 XXXXXXXX 

CASA DE 
GRANADA, 
CULTURAL, 

RECREATIVA, 
ANDALUZA 

5a. Trobada de 
Bandes de Música 
d'Entitats Culturals, 
província de 
Barcelona 

15 1.261 

1403002532/35 XXXXXXXX 

COLLA 
GEGANTERA DE 
SARRIÀ - SANT 

GERVASI 

Sarrià 2014 15 1.200 

1403002532/36 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ 
COORDINADORA 

D'ENTITATS 
SARDANISTES DE 

BARCELONA 

La Sardana a 
Barcelona 15 1.261 

1403002532/37 XXXXXXXX 
CENTRO 

ARAGONÉS DE 
SARRIÀ 

Festes de Primavera 15 1.261 

1403002532/38 XXXXXXXX 
GEGANTERS DE 

CAPELLADES 

XIV Mostra de 
Gegants i II Jornada 
Cultural 

15 500 

1403002532/39 XXXXXXXX 

UNIÓN ANDALUZA 
HERMANDAD 

ROCIERA VIRGEN 
DE LA ROCINA 

Actividades Culturales 
relacionadas con la 
Feria de Abril y 
Romería del Rocío 

15 1.261 

1403002532/40 XXXXXXXX 

COLLA JOVE DE 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE 

TARADELL 

Actuacions Colla 
Geganters de 
Taradell  

15 1.261 
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1403002532/41 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 

RECREATIVO 
EXTREMEÑO "LA 

SEGARRA" DE 
CORNELLÀ 

V Fiesta de Primavera 15 925 

1403002532/42 XXXXXXXX 
CASTELLERS DE 

LA SAGRADA 
FAMILIA 

Sortides Castelleres 15 1.261 

1403002532/43 XXXXXXXX 

COLLA DE 
GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 

Estrena vestits 
gegants de la Geltrú 

15 1.261 

1403002532/44 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ GRUP 
DE SEVILLANES DE 

ST. FELIU DE 
CODINES 

XI Fira de Sevillanes 15 1.000 

1403002532/45 XXXXXXXX 
UNIÓ DE COLLES 
SARDANISTES DE 

CATALUNYA 

Cloenda Campionat 
de Catalunya 

15 1.261 

1403002532/46 XXXXXXXX 
SOCIETAT 

CULTURAL SANT 
JAUME 

Cicle Audició de 
Sardanes estiu 2014 

15 1.261 

1403002532/47 XXXXXXXX 
AMICS DE LA 
SARDANA DE 

VILASSAR DE MAR 

VII Concert Amics de 
la Sardana de 
Vilassar de Mar 

15 1.062 

1403002532/48 XXXXXXXX 

FEDERACIÓ 
CATALANA 

D'ENTITATS DE 
CATIFAIRES 

X Trobada de 
Catifaires 

15 1.261 

1403002532/49 XXXXXXXX 

COLLA DE 
GEGANTS I 

GRALLERS DEL 
XUP 

XVI Trobada 
Gegantera "El Xup" 15 1.000 

1403002532/50 XXXXXXXX 
CENTRO C. R. A. 

NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA 

29 Aniversari 14 525 

1403002532/51 XXXXXXXX 

A.C.A CASA DE 
FUENTEOBEJUNA 
DE CATALUÑA EN 

L'HOSPITALET 

Celebració 13è. 
Aniversari de l'entitat 

14 1.177 

1403002532/52 XXXXXXXX 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA DE 

CORNELLÀ SECCIÓ 
DE FOC 

30è. Aniversari del 
Grup de Foc 
(comdefoc infantil) i 
Nit de l'infern 

14 1.177 

1403002532/53 XXXXXXXX 

COLLA 
CASTELLERA 

MATOSSERS DE 
MOLINS DE REI 

Actuació Castellera 
del 12è Aniversari de 
la Colla 

14 1.177 
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1403002532/54 XXXXXXXX 
ESBART 

FOLKLÒRIC 
D'HORTA 

Estudi i difusió de la 
Cultura Popular 
Catalana a través de 
la Dansa Tradicional 

14 1.177 

1403002532/55 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CENTRE GENT 
GRAN D'AVINYÓ 

Jornada Castellera 
dins la Diada del Soci 
del Centre de la Gent 
Gran 

14 402 

1403002532/56 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CASTELLERS DE 
BADALONA 

Tots som una colla 14 1.177 

1403002532/57 XXXXXXXX 
ESBART 

ROCASAGNA 
Mestres 14 1.177 

1403002532/58 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

DIABLES MAURINA 
DE TERRASSA 

Creació Nova Figura 14 1.177 

1403002532/59 XXXXXXXX 
FEDERACIÓ 

CATALANA DE 
PESSEBRISTES 

Altres Pessebres 14 1.177 

1403002532/60 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CORAL 
SERPENCANTA 

15è. Aniversari de 
l'entitat 

14 1.025 

1403002532/61 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

MIQUELETS DE 
CATALUNYA 

Presentació del 
curtmetratge "Vèncer 
o Morir" 

14 1.177 

1403002532/62 XXXXXXXX 
CASA VALENCIA 

GAVÀ 
Festes Falleres 14 1.177 

1403002532/63 XXXXXXXX 
SOCIETAT CORAL 
AMICS DE LA UNIÓ 

Un rèquiem alemany 13 1.093 

1403002532/64 XXXXXXXX 
VILAFRANCA 
SARDANISTA 

Ballades de sardanes 
(cicle d'estiu) 

13 1.000 

1403002532/65 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
COLLA DE 

GEGANTERS DE 
ST. FELIU DE 

CODINES 

Construcció d'un 
gegantó 

13 1.093 

1403002532/66 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

FESTA D'EN TOCA-
SONS 

Festa d'en Toca-sons 13 1.093 

1403002532/67 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 
VICENTE 

ALEIXANDRE 

Fiesta Aniversario, 28 
Edición 

13 1.093 

1403002532/68 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 

ANDALUZ "BLAS 
INFANTE" 

Veladas y Matinales 13 1.093 

1403002532/69 XXXXXXXX 
CENTRE ANDALÚS 

DE NUEVA 
CARTEYA 

XII Certamen de 
Saetas y Alcaparra 
Flamenca 

13 1.093 
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1403002532/70 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
ROCIERA 
PASTORA 

ALMONTEÑA 

Romería del Rocío en 
Catalunya 

13 1.093 

1403002532/71 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CULTURAL BALL 
D'ENVEJA 

Nit del foc 13 1.093 

1403002532/72 XXXXXXXX 

CENTRO 
CASTELLANO 

MANCHEGO /CASA 
DE MORAL DE 

CALATRAVA EN 
CATALUNYA 

XXVII Jornadas 
Culturales 13 1.093 

1403002532/73 XXXXXXXX 
CENTRO 

CULTURAL 
ANDALUZ 

Romería de Nuestra 
Sra. del Rocío  

13 1.093 

1403002532/74 XXXXXXXX 
CASA VALENCIA 
EN BARCELONA 

Proclamació Reina 
2014 Casa de 
Valencia 

13 1.093 

1403002532/75 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
PROMOTORA PER 

A LA FUNDACIÓ 
CATALUNYA ARTE 

FLAMENCO 

Festival Flamenco a 
Nou Barris 

13 1.093 

1403002532/76 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
ROCIERA 

ANDALUZA DE 
HOSPITALET 

Romería del Rocío en 
Cataluña 

13 1.093 

1403002532/77 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 

SARDANISTA SANT 
FELIU DE CODINES 

XIII Aplec de la 
Sardana a Sant Feliu 
de Codines 

13 1.093 

1403002532/78 XXXXXXXX 

XUNTANZA DE 
CATALUNYA. 
XUNTANZA 

D'ASSOCIACIONS 
CULTURALS 

GALEGUES DE 
CATALUNYA 

I Concurs Nacional de 
Músiques i Balls 
Tradicionals de 
Catalunya 

13 1.093 

1403002532/79 XXXXXXXX 
GRUP 

SARDANISTA TOT 
BELLVITGE 

Celebració 29è. 
Aniversari Grup 
Sardanista Tot 
Bellvitge 

13 910 

1403002532/80 XXXXXXXX 
CENTRO ANDALUZ 
CASA DE HUELVA 

Festival Fandangos 
de Huelva 

13 1.093 

1403002532/81 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA 

DEL ROCÍO DE 
TERRASSA 

XVI Aniversario 
(Encuentro de la 
Diversidad Cultural) y 
Cambio de Vara 

13 1.093 

1403002532/82 XXXXXXXX MANEFLESTEATRE 
15è. Pessebre Vivent 
de Cabrianes 

13 1.093 
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1403002532/83 XXXXXXXX 
ATENEU IGUALADÍ 

DE LA CLASSE 
OBRERA 

150 Aniversari - Actes 
de celebració 

13 1.093 

1403002532/84 XXXXXXXX 
FOMENT 

SARDANISTA 
Cicle de Sardanes, de 
Fires i Festes 

12 1.009 

1403002532/85 XXXXXXXX 
CENTRE 

CULTURAL ELS 
PROPIS 

Promoció de la 
Cultura Catalana 

12 1.009 

1403002532/86 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
AMICS DE LES 
HAVANERES 
"PORT VELL" 

XXIX Gran Trobada 
"Barcelona cara la 
mar" 

12 700 

1403002532/87 XXXXXXXX 

SOCIETAT 
CULTURAL I 

RECREATIVA LA 
BARRETINA 
VERMELLA 

Jornades d'oci 
tradicional 

12 1.009 

1403002532/88 XXXXXXXX 
PEÑA CULTURAL 

AL-ANDALÚS 
MATARÓ 

Romería Rociera  12 1.009 

1403002532/89 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
ROCIERA 

ANDALUZA VOCES 
DEL CAMINO DE 

TERRASSA 

Intercambios 
Culturales 

12 1.009 

1403002532/90 XXXXXXXX 
CASA CULTURAL 
SABOR ANDALUZ 

"Al Compás de las 
Culturas" 

12 1.009 

1403002532/91 XXXXXXXX 
COLLA DE DIABLES 

RATPENATS 
INFERNALS 

Creació d'una secció 
infantil de diables 

12 1.009 

1403002532/92 XXXXXXXX 
COR L'ESPIGA DE 

CUBELLES 

Activitats Culturals de 
Cant Coral - Creació 
Coral Jove Espiga 
XXI en el Xè. Festival 

12 800 

1403002532/93 XXXXXXXX 

C.C.A. HDAD. 
NTRA. SRA. DEL 

ROCÍO ROCIEROS 
DE CARMONA 

Cultural - Romería del 
Rocío 

12 700 

1403002532/94 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CORAL LA 
PONCELLA 

Cantata 2014 - 300 
Anys d'Independència 

12 1.009 

1403002532/95 XXXXXXXX 

CASA DE ARAGÓN 
DE GAVÀ, 

VILADECANS Y 
CASTELLDEFELS 

San Jorge 
(Actividades relativas 
a la Festividad de San 
Jorge) 

12 1.009 

1403002532/96 XXXXXXXX 
ACAC HDAD. NTRA. 

SRA. ROCÍO DE 
PINEDAD DE MAR 

Romería del Rocío en 
Catalunya  

12 1.009 
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1403002532/97 XXXXXXXX 
UNIÓN CULTURAL 

EXTREMEÑA 
ANIOA 

Festival Folklòric 20è. 
Aniversari 

12 1.009 

1403002532/98 XXXXXXXX 
FEDERACIÓ 

CATALANA DE 
TEATRE LÍRIC 

Ajuda a les 
Asociacions de la 
Federació 

12 1.009 

1403002532/99 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

CATALUNYA 
SARDANISTA 

Cicle Concerts 
Sardanes – 4a. Edició 

12 1.009 

1403002532/100 XXXXXXXX 
HDAD. R. A. "LAS 

MARISMAS" 
Rocío 2014 12 1.009 

1403002532/101 XXXXXXXX 
A. A. ROMERO 
MARISMEÑO 

Aniversari de l'Entitat  12 1.009 

1403002532/102 XXXXXXXX 

TRONADA. 
DIABLES I 

DIABLESSES DE 
SANT ADRIÀ 

Jornada de Foc i 
Correfoc Festa Major 
2014 

12 1.009 

1403002532/103 XXXXXXXX 
DRAC I BRUIXES 
DE CAN BOADA 

Construcció Drac de 
Can Boada 

12 1.009 

1403002532/104 XXXXXXXX 

C.C.A. CASA 
PRIEGO DE 

CORDOBA EN 
TERRASSA 

XIV Festividad de la 
Cruz de Mayo 

12 1.009 

1403002532/105 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA 

DEL ROCÍO DE 
BADIA DEL VALLÈS 

(HERMANDAD 
ANDALUZA LOS 
ROCIEROS DE 
CUIDAD BADIA) 

Romería del Rocío en 
Catalunya 12 1.009 

1403002532/106 XXXXXXXX 
ASSOCIACIO 
ACCIÓ CIVICA 
CALDERINA 

Caldesflor Corpus 
2014 

12 1.000 

1403002532/107 XXXXXXXX 

FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES 

CULTURALES 
ANDALUZAS EN 
CATALUNYA DE 

MATARÓ 

Dia d’Andalusia 12 1.009 

1403002532/108 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
D'ESBARJO 

MESTRES DEL GAI 
SABER 

Ball de Gitanes de 
Mataró 

11 925 

1403002532/109 XXXXXXXX 
CENTRO LEONÉS 

EN CATALUÑA 

Actividades Patrona 
Virgen Virgen del 
Camino 

11 925 
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1403002532/110 XXXXXXXX 
MIQUELETS DE 

BADALONA COLLA 
TRABUCAIRE 

Miquelets a Badalona 11 925 

1403002532/111 XXXXXXXX 
GAVÀ FLAMA I 

CALIU DE 
SARDANA 

Commemoració IX 
Aniversari de l'entitat i 
Difusió de la sardana 

11 925 

1403002532/112 XXXXXXXX 

C.C.A. HDAD. 
ROCIERA 

PASTORA DEL 
ALBA 

Peregrinación y 
convivencia en el 
Rocío, Montcada i 
Reixach-Ripollet 

11 925 

1403002532/113 XXXXXXXX 

CENTRO 
ARAGONES DE 

L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

Actuació del quadre 
de jotes i havaneres 
en Berga 

11 925 

1403002532/114 XXXXXXXX 
CASAL DE LA 

DONA DE SÚRIA 
Trobada de Puntaires 11 723 

1403002532/115 XXXXXXXX 
ASOC. ROCIERA 
ANDALUZA DE 

RUBÍ 

Celebración del Rocío 
en Cataluña 11 925 

1403002532/116 XXXXXXXX 

HERMANDAD 
PASTORCILLO 

DIVINO DE 
L'HOSPITALET 

Romería del Rocío  11 925 

1403002532/117 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

PLATAFORMA 
ODEÓN 

XII Festival Re-
percussió per l'Odeón 11 925 

1403002532/118 XXXXXXXX 

COMISSIÓ DE 
L'APLEC DE LA 

ROSA A LURDES I 
AL CASTELL DE 

TONA 

Aplec de la Rosa a 
Lurdes i al Castell de 
Tona 

11 925 

1403002532/119 XXXXXXXX 
BORDEGASSOS DE 

VILANOVA 
Promoció Món 
Casteller 

11 925 

1403002532/120 XXXXXXXX 

FESCU 
(FEDERACIÓN DE 

ENTIDADES 
SOCIO-

CULTURALES DE 
CASTILLA Y LEÓN 
EN CATALUNYA) 

Jornadas Culturales 
de Castilla y León en 
Catalunya 

11 925 

1403002532/121 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ELS 
TEMPLERS DE 

PUIG-REIG 

Festa del Solstici - 
Mercat dels Templers 

11 800 

1403002532/122 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 

MANLLEUENCA 
Aplec de tardor 11 925 
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1403002532/123 XXXXXXXX 

GRUP 
SARDANISTA 

OCELLETS DEL 
TER 

Memorial Joan Prat 11 925 

1403002532/124 XXXXXXXX 
A. PESSEBRISTES 
C. C. SANT JOAN 

VILADECANS 
Cicle Cultural 2014 11 925 

1403002532/125 XXXXXXXX 
PEÑA TAURINA 

ANGEL LEIRA DE 
ZARZACAPILLA 

Setmana Cultural 10 841 

1403002532/126 XXXXXXXX 
SOCIETAT 

CULTURAL L'OLIVA 
Festa de la Verema 10 500 

1403002532/127 XXXXXXXX 
AS. CASA DE 

CEUTA EN 
BARCELONA 

Dia de Ceuta en 
Barcelona 

10 841 

1403002532/128 XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL CASA 
DE MELILLA EN 

BARCELONA 

XX Aniversario de la 
Fundación de la Casa 
de Melilla 

10 841 

1403002532/129 XXXXXXXX 
CASA DE 

ANDALUCÍA EN 
RUBÍ 

Cruz de Mayo 10 841 

1403002532/130 XXXXXXXX 

COORDINADORA 
DE ENTIDADES 
CULTURALES 

ANDALUZAS DE 
RUBÍ 

Día de Andalucía en 
Rubí 

10 841 

1403002532/131 XXXXXXXX 
GEGANTERS DE 

CENTELLES 
Construcció Nou 
Gegantó 

10 700 

1403002532/132 XXXXXXXX 
FUNDACIÓ 

PRIVADA FOMENT 
VILANOVÍ 

El Petit Foment, 
teatre i animació per a 
nens de 2 a 8 anys 

10 841 

1403002532/133 XXXXXXXX 
BANDA DE MÚSICA 

DEL PRAT DE 
LLOBREGAT 

Sardanes a banda 10 841 

1403002532/134 XXXXXXXX 

UNIÓN 
EXTREMEÑA DE 

SANT BOI DE 
LLOBREGAT 

IV Certamen Cultural 
Música a la Fresca 

10 841 

1403002532/135 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
SARDANISTA 
COLLBLANC-
TORRASSA 

Aplec de sardanes i 
Ballades de sardanes 10 841 

1403002532/136 XXXXXXXX 
IRMANDADE A 
NOSA GALIZA 

Ciclo Cultura en red 10 841 

1403002532/137 XXXXXXXX 

CASINO DE 
CALDES, 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 

150 Anys d'Història 
de Cultura de Festa 

10 841 
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1403002532/138 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓN 
CULTURAL 

EXTREMEÑA SAN 
ISIDRO LABRADOR 

Semana Cultural XIX 
Aniversario 

9 757 

1403002532/139 XXXXXXXX 
A. A. S. S. DE LOS 

BALLESTEROS 
Premios San 
Sebastián y Romería 

9 757 

1403002532/140 XXXXXXXX 
A. C. AMIGOS DA 
GAITA TOXOS E 

XESTAS 

I Encontro de música 
gallega en Barcelona 

9 757 

1403002532/141 XXXXXXXX 
ASOCIACIÓN 

FLAMENCO VIVO 
Recital del Coro 
Flamenco Vivo 

9 500 

1403002532/142 XXXXXXXX 
AS. AGRUPACIÓN 
MUSICAL NTRA. 

SRA. DE LA SIERRA 

3a. Fase de 
Instrumentación 

9 757 

1403002532/143 XXXXXXXX 
FOMENT DE LA 
SARDANA DE 
BARCELONA 

Divulgació Cultura 
Sardanista 

9 700 

1403002532/144 XXXXXXXX 
FEDERACIÓ DE 

DIABLES DEL BAIX 
LLOBREGAT 

XVI Trobada de 
Diables del Baix 
Llobregat 

9 757 

1403002532/145 XXXXXXXX 
GRUP 

SARDANISTA MAIG 

Participació 
Campionats de 
Barcelona i Catalunya 
de Colles Sardanistes 

9 757 

1403002532/146 XXXXXXXX 
CASA DE LOS 
NAVARROS - 

NAFARREN ETXEA 

Fiesta Homenaje 
Donantes de Sangre 9 757 

1403002532/147 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 
ANDALUZ 

MONTORNÈS DEL 
VALLÈS 

Rocío  9 757 

1403002532/148 XXXXXXXX 
CENTRO GALLEGO 

BARCELONA 
Ciclo Música 
Tradicional 9 757 

1403002532/149 XXXXXXXX 

CENTRO 
RECREATIVO DE 

MURCIA - 
AGRUPACIÓN 
LORQUINA DE 
MOLINS DE REI 

Día de la Comunidad 
Murciana 

9 757 

1403002532/150 XXXXXXXX 

AMICS DE LA 
FLAMA DEL 

CANIGÓ I DELS 
FOCS DE SANT 

JOAN DE MANLLEU 
- TRADIFOC 

Sant Joan -Tradifoc 9 757 

1403002532/151 XXXXXXXX 
C.C. CASA DE 
ANDALUCÍA 

D'ANOIA 
Aniversari entitat 9 757 
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1403002532/152 XXXXXXXX 
COLLA DEL DRAC 

RUFINO 

IX Trobada Infantil de 
Diables a Sant Boi de 
Llobregat 

9 757 

1403002532/153 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

AMICS DEL DRAC 
DE LA GELTRÚ 

Tomb de Foc  9 757 

1403002532/154 XXXXXXXX 
C. C. A. CASA DE 

SEVILLA DEL PRAT 
Fiesta Mayor - La 
Cultura Andaluza 

8 673 

1403002532/155 XXXXXXXX 
COLLA 

BADALONINA DE 
LA MOIXIGANGA 

Moixiganga 2014 8 603 

1403002532/156 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
EXCURSIONISTA 
D'ETNOGRAFIA 
FOLKLORE DE 
BARCELONA, 

COLLA 
GEGANTERA 

(A.E.E.F) 

La Catalunya del 2014 8 673 

1403002532/157 XXXXXXXX 
ESBART ROSA 
DELS VENTS 

Dansa Tradicional de 
l'Esbart - Reposició 
material 

8 673 

1403002532/158 XXXXXXXX 
AGRUPACIÓ 

SARDANISTA DE 
TONA 

Aplec de Sardanes 8 673 

1403002532/159 XXXXXXXX ARAD 
175 Aniversari del 
Cementiri de 
Vilafranca 

8 673 

1403002532/160 XXXXXXXX 
ASOCIACIÓN CASA 
DE CANTABRIA EN 

BARCELONA 
Concurso de Belenes 8 673 

1403002532/161 XXXXXXXX 

HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y 

LEONÉS DE 
CATALUNYA 

Valoració i suport a la 
Dona 8 673 

1403002532/162 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CORAL XEREMELL 
CAPELLADES 

Tradicional Concert - 
Cantata de Nadal 

8 673 

1403002532/163 XXXXXXXX 
COORDINADORA 
TRABUCAIRES DE 

CATALUNYA 
Trabucs i trabucs 8 673 

1403002532/164 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

CULTURAL LEZA 
Actuacions i festivals 
de música tradicional 

7 589 

1403002532/165 XXXXXXXX 
FALCONS DE 
BARCELONA 

Falcons de Barcelona 
- Falcons als barris 

7 589 

1403002532/166 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

ESBART GAUDÍ 

Festival de Danses 
Folklòriques. 7è.  
Memorial Ramón 
Espin 

7 589 
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1403002532/167 XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 

RECREATIVA "LA 
CORRIDA" 

La Corrida de Puig-
reig 2014 

7 589 

1403002532/168 XXXXXXXX 

CENTRO 
CULTURAL 

ANDALUZ BRUMAS 
DEL ROCÍO 

Intercambios 
Culturales 

7 589 

1403002532/169 XXXXXXXX 
CASA DE ARAGÓN 
VIRGEN DEL PILAR 

Fiestas del Pilar 7 589 

1403002532/170 XXXXXXXX 

CCR CASTILLA-LA 
MANCHA DE 

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

Aniversari de l'Entitat 
- Celebració dia 
Castilla-La Mancha 

7 500 

1403002532/171 XXXXXXXX 

AS. CENTRO 
CULTURAL 
ANDALUZ Y 
ARTÍSTICO 

MANUEL DE FALLA 

Cultura Musical 2014 
Enrique Granados 

7 589 

1403002532/172 XXXXXXXX 
CENTRO RIOJANO 

EN BARCELONA 
Jornadas Riojanas 7 589 

1403002532/173 XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 

SARDANISTA DE 
FOLGUEROLES 

Renovació del 
vestuari de la Colla 
Sardanista "Els 
Llitons" 

7 480 

1403002532/174 XXXXXXXX 
COLLA 

GEGANTERA DE 
CALLÚS 

Construcció d'un 
gegant 

7 589 

1403002532/175 XXXXXXXX 
FUNDACIÓ 

PRIVADA PROCAT 
Promoció de la cultura 
catalana 6 505 

1403002532/176 XXXXXXXX 
MOIXIGANGA DE 

BARCELONA 

Moixiganga de 
Barcelona - Donar a 
conèixer les 
moixiganges al País 

6 505 

1403002532/177 XXXXXXXX 
COMISSIÓ DE REIS 
DE CAPELLADES 

Concert d'Estiu o 
Cicles d'Espectacles 
Infantils 

6 500 

1403002532/178 XXXXXXXX 

CENTRE 
RECREATIU I 

CULTURAL DE 
VILANOVA 
D'ESPOIA 

I Setmana Cultural i 
Festes de Nadal 

6 500 
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1403002532/179 XXXXXXXX 
CASA ANDALUZA 

DE BAZA EN 
CATALUÑA 

Celebració del Dia 
d'Andalusia i 
Assemblea General 
de Socis 

6 400 

1403002532/180 XXXXXXXX 

COFRADIA PADRE 
JESÚS NAZARENO 
Y NTRA. SRA. DE 
LOS DOLORES 

Salida Procesional 5 420 

1403002532/181 XXXXXXXX 
A.C.A. HIJOS DE 

PARADAS EN 
CATALUÑA 

XXVI Aniversario y 
conmemoración 

5 420 

1403002532/182 XXXXXXXX 
CASA DE 

ANDALUCÍA EN 
BARCELONA 

Día de Andalucía 5 420 

1403002532/183 XXXXXXXX 
ESBART DANSAIRE 

DE SANT POL 
Actuacions i 17è. 
Festival 

5 420 

1403002532/184 XXXXXXXX 

CENTRO 
CASTELLANO-

LEONÉS DE SANT 
BOI 

Fiesta Castellano-
Leonesa en honor a 
San Pedro Regalado 

5 420 

1403002532/185 XXXXXXXX 
GRUP BONAIRE I 
VEUS DE TONA 

Caramelles i 3 
Concerts Populars i 
Tradicionals Catalans 

5 420 

1403002532/186 XXXXXXXX 
CENTRO 

CULTURAL 
ROCAFONDA 

Festival Fi de Curs 5 420 

1403002532/187 XXXXXXXX 
IRMANDADE 

GALEGA DE RUBÍ 
Matanza do porco 5 420 

 

Segon.-  Disposar una despesa total de cinc-cents quaranta-set mil nou-cents   
noranta-un (547.991) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13100/334A1/48903 
del pressupost de l’exercici 2014, per fer front a les subvencions que s’atorguen.  
 

Tercer.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents : 
 

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de 
febrer de 2015.  
 

2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models 
normalitzats, i 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 més 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. 
 
Quart.-  Advertir a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció sense que el beneficiari manifesti expressament objeccions. 
En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions 
imposades en la concessió. 
 
Cinquè.-  Excloure les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons 
l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció pels 
motius que es manifesten. 
 
1.- Per haver estat presentades fora de termini: 
 

NIF Entitat Projecte 

XXXXXXXX DIABLES DEL CLOT DE 
L'INFERN DE PUIG-REIG Puig-reig: l'herència de Guillem de Berguedà als Templers 

XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 
AGRUPACIÓ CULTURAL 
DEL BAGES 

Cicle de Ballades al Cor de Catalunya 

XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ DE 
GEGANTERS I 
GRALLERS D'OLÓ 

Arranjament del gegants d'Oló 

XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ COLLA 
CASTELLERA SALATS 
DE SÚRIA 

Colla Castellera Salats de Súria, Fem Poble, Fem Cultura 
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NIF Entitat Projecte 

XXXXXXXX FESTA MAJOR INFANTIL 
EL SIDRAL 

Festa Major Infantil i Aula de les Arts del Carrer de Sant Joan 
de Vilatorrada 

XXXXXXXX 
COORDINADORA 
SARDANISTA DE 
L'HOSPITALET 

Programació i ensenyament de sardanes a l'Hospitalet any 
2014 

XXXXXXXX PATRONAT DE SANT 
ROC Renovem el vot de vila a Sant Roc 

XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
CERCAVILA DE 
L'IMAGINARI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

Cercavila de l'Imaginari de Vilanova i la Geltrú 

XXXXXXXX ASSOCIACIÓ DIABLES 
DE BADALONA 

Conte infantil L'Espumeta que buscava el seu lloc (títol 
provisional) 

XXXXXXXX FEDERACIÓ SABADELL 
CULTURA 9ª. Edició "Sabadell, Festa i Tradició" 

XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ COR 
CLAVERIÀ L'ALIANÇA DE 
LLIÇÀ D'AMUNT 

Difusió Cultura Popular (cant coral) 

XXXXXXXX 
FEDERACIÓ DE 
BESTIARI DE FOC DEL 
BAIX LLOBREGAT 

XXè. Aniversari del Bestiari una Festa Pel Baix Llobregat 

XXXXXXXX 
FOMENT DE CULTURA 
POPULAR DE 
CORNELLÀ 

VII Nit Infernal 

XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ CENTRE 
CULTURAL EUSKAL 
ETXEA 

EH Sona 

XXXXXXXX 

COMISSIÓ 
ORGANITZADORA DE 
MÚSICA TRADICIONAL 
DE CALAF I ALTA 
SEGARRA (COMTCASE) 

DesFOLCA't! 23è Festival de Música Popular i Tradicional de 
Calaf 

XXXXXXXX CONSELL DE JOVENTUT 
EL GATUS Programació Cultural del KEG (Consell de Joventut El Gatus) 

XXXXXXXX 
ASSOCIACIÓ ARENYS 
DE MUNT CAPITAL DE 
LA SARDANA 2013 

Arenys de Munt - Capital de la Sardana 

XXXXXXXX 

PIXAFOCS I 
CAGASPUMES, COLLA 
DE DIABLES DE 
MASQUEFA 

20è. Aniversari Pixafocs i Cagaspumes 

XXXXXXXX 
FUNDACIÓ PRIVADA LA 
PASSIÓ 
D'ESPARREGUERA 

La Passió d'Esparreguera 

XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ PER A LA 
DIVULGACIÓ, 
ENSENYAMENT I 
PROMOCIÓ DE LA 
MÚSICA CATALANA 
(ADEP.CAT) 

Circuït Concerts Tardor en cobla (suport a la programació de 
concerts amb instruments de cobla i/o cobles senceres) i beca 
NewCat 
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2.- Per haver presentat escrit d’anul.lació de la s ol.licitud:  
 

NIF Entitat Projecte 

XXXXXXXX ORFEÓ BADALONÍ Concert Anual dedicat al teatre musical amb peces adaptades 
i traduïdes a la Llengua Catalana 

XXXXXXXX 

CENTRO DE ESTUDIOS 
ROCIEROS Y CULTURA 
ANDALUZA EN 
CATALUNYA (CERCAT) 

Itinerància exposició Rocío. Tiempos de María. VIII Concurs 
de fotografia Rociera. Itinerància Exposició Catalunya de 
Feria. I Concurs de fotografia de Fira d'Abril,Manteniment del 
Web. Manteniment i Conservació del fons documental del 
CERCAT 

 
3.  Per tractar-se d’entitats que, malgrat organitz ar activitats de caire cultural, els 
seus estatuts aborden els aspectes culturals de for ma secundària: 
 

NIF Entitat Projecte 

XXXXXXXX C.P. ZONA RECREATIVA 
BARCINOVA  Sardanes i castellers 

XXXXXXXX 
FUNDACIÓ CIUTADANIA 
MULTICULTURAL - 
MESCLADIS 

"Diàlegs al barri" (Apropiació comunitària del patrimoni viu) 

 
4.- Per tractar-se d’un projecte no subvencionable dins d’aquesta convocatòria. 
 

NIF Entitat Projecte 

XXXXXXX ASSOCIACIÓ PI3B 
PRODUCCIONS  

III Cicle de cinema, art i gastronomia. Cinema i ferrocarril 

XXXXXXX 
COORDINADORA 
D'ASSOCIATS PER LA 
LLENGUA CATALANA 

Empentallengua 

XXXXXXX 
CENTRO DE ESTUDIOS 
EXTREMEÑOS DE 
TERRASSA  

Edición Cuadernos de Alaecina 

XXXXXXX 
CLUB INFANTIL JUVENIL 
SANTFELIU - SANT 
ILDEFONS  

Pica-sons: Una forma lúdica de conèixer la cultura i les 
tradicions catalanes 

XXXXXXX 
AULES DE FORMACIÓ 
CULTURAL PER A LA 
GENT GRAN  

Cultural de Foment i Difusió de la Cultura Popular 

XXXXXXX 

FEDERACIÓN DE 
COMUNIDADES 
ORIGINARIAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
EN CATALUÑA 

Unión de Casas Originarias de Castilla-La Mancha 

XXXXXXX ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE PUNTAIRES Punt de Llibre Sant Jordi 2014 

XXXXXXX 
ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA NOU 
QUITXALLES 

Teatre Solidari 

XXXXXXX 
ASSOCIACIÓ CENTRE 
MORAL INSTRUCTIU DE 
GRÀCIA 

Revista Or i Flama 

XXXXXXX CORAL SANT MEDIR Colònies Musicals 2014 

XXXXXXX CENTRE CULTURAL DE 
MARATA 

Els Pastorets de Marata - Instal·lació de calefacció al Centre 
Ciutat 
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NIF Entitat Projecte 

XXXXXXX FUNDACIÓ FRANCESC 
PUJOLS I MORGADES 

Activitats de difusió de l'obra i figura de Francesc Pujols i 
Morgades 

XXXXXXX 

CENTRE CULTURAL I 
RECREATIU ANDALUS 
D'ARTÈS (ABANS CASA 
DE ANDALUCÍA DE 
ARTÉS) 

Fiesta del cocido 

XXXXXXX DRAC I DIABLES DE LA 
SAGRERA Casal de Cultura Tradicional Catalana "Viu la Festa" 

XXXXXXX FUNDACIÓ TORRE DEL 
PALAU Creació pàgina web "Els Goigs de Terrassa" 

XXXXXXX ASSOCIACIÓ ROCK CITY Igualada Rock City 

XXXXXXX SCR LA UNIÓ DE MAS 
RAMPINYO Fires Infantils: Fira Reis i Fira Estiu 2014 

XXXXXXX PEÑA BÈTICA ROMAN 
PACHECO DE MATARÓ 

Aniversari Peña Bètica 

 
5.- Per tractar-se d’una programació anual d’activi tats, excloses a la Base 1 de 
les reguladores d’aquesta convocatòria. 
 

NIF Entitat Projecte 

XXXXXXXX ATENEU CULTURAL 
CATALÒNIA 

Ensenyament i concerts de cant coral i diverses activitats 
culturals durant tot l'any 2014 

XXXXXXXX 
AS. COLLA GEGANTERA 
DEL CASC ANTIC DE 
BARCELONA 

Promoció i difusió de la cultura tradicional des de la Barcelona 
Antiga 

XXXXXXXX 

ACA COLONIA 
EGABRENSE Y HDAD. 
FILIAL DE Mª STMA. DE 
LA SIERRA 

ACA Colonia Egabrense 

XXXXXXXX ELS XULIUS CENTRE 
SOCIAL RIBETÀ  Programació 2014 Els Xulius C. S. R. de Sant Pere de Ribes 

XXXXXXXX 

ASSOCIACIÓ 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 
MALGRATENCA LA 
BARRETINA  

Dinamització i difusió de la sardana 

XXXXXXXX 
FEDERACIÓ 
SARDANISTA DE 
CATALUNYA  

Dinamització i foment de Catalunya 

XXXXXXXX 
FOMORIANS DIABLES DE 
SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT 

Consolidació de la Colla de Diables i dels correfocs de Sant 
Climent 

XXXXXXXX DANSAIRES DE 
L'HOSPITALET Programació de Ballades Anuals 

XXXXXXXX CASTELLERS DE SANT 
ADRIÀ 

Difondre i fomentar els castellers i els valors socials del fet 
casteller a Sant Adrià del Besòs 

XXXXXXXX 
ASOCIACIÓN CASA DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
EN BARCELONA 

Sancho Panza a Catalunya 

XXXXXXXX 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
CENTRO ANDALUZ DE 
LA COMARCA DE 
ESTEPA Y SIERRA SUR 

Convivència i Respecte de Cultures 
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NIF Entitat Projecte 

XXXXXXXX FUNDACIÓ ORFEÓ 
MANRESÀ 

Activitats per al Foment i Difusió de la Cultura Popular i 
Tradicional 

XXXXXXXX LA SATÀNICA DE SANT 
ANDREU 

Programació d'activitats culturals del món del foc de gener a 
desembre de 2014 

XXXXXXXX SOCIETAT CORAL 
L'ESTRELLA 

Activitats 2014 

XXXXXXXX CASA DE ANDALUCÍA EN 
LA LLAGOSTA Actividad Cultural para el año 2014 

XXXXXXXX ATENEU SANTFELIUENC Programa d'activitats anuals de suport a la Cultura Tradicional 
i Popular Catalana 2014 

XXXXXXXX CENTRE MORAL 
D'ARENYS DE MUNT 

Activitats Centre Moral 2014 

XXXXXXXX GEGANTERS DE MOIÀ Activitats Geganters de Moià any 2014 

XXXXXXXX CORAL L'ALBADA CAN 
PAHISSA 

Cant Coral de Gent Gran - visites culturals 

XXXXXXXX COLLA JOVE DE 
L'HOSPITALET Activitats Castelleres 2014 

 
Sisè.-  Notificar els anteriors acords a tots els  beneficiaris, de manera individualitzada, 
en els terminis establerts a l’article 14 de les Bases, a fi i efecte que presentin la 
documentació oportuna per tal de justificar la subvenció, així com també als altres 
interessats. 
 

Setè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria, 
d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases i l’article 18 de l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació.   
 

Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 
 

10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
específic 14/X/109026 amb l’Ajuntament de Sant Llor enç d’Hortons per portar a 
terme l’actuació “Rehabilitació de la Sala de la So cietat Cultural Hortonenca 
SCH” amb un import de dos-cents mil (200.000) €, en  el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2 015”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de 
Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

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

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
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En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 

Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord. 
 

Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la Diputació, 
es procedeix a la seva formalització en aquest sentit. En el cas que restin  imports 
pendents, aquests  es formalitzaran a mesura que es doni compliment a les condicions 
establertes i fins al límit corresponent a l’import total del preacord. 
 

Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 

Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Rehabilitació de la Sala de la Societat Cultural Ho rtonenca SCH  
Codi XGL 14/X/109026 
Aportació de la 
Diputació 

200.000 € 

2014 200.000 € 
2015  

2016                      Periodificació 

2017                      

Àmbit de concertació 

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

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch 
Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació 
de data 2/5/2012 (núm. 3538/12),  publicat al BOPB de data 16/5/2012.  
 
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS, representat per l’Alcalde Il·lm. Sr. Alex 
Jover Fontaine, assistit pel  secretari de l’ens, Sr. Antoni Alsina Simal 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

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

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha 
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser 
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data...................... 

 
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 
1.  Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Rehabilitació de la Sala de la Societat Cultural Ho rtonenca 
SCH 

Codi XGL 14/X/109026 

Àmbit de concertació 

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

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment 
dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
2.  Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 200.000 € 
2014 200.000 € 
2015  Periodificació 
2016       

Aplicació pressupostària G/13101/334A1/76240 
        

2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
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3.  Vigència del conveni 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 

 
4.  Execució i justificació de despeses  
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de 
gestió. 

2.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre 
de 2017, termini d’execució de l’actuació 

3.  La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de 
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica 
de la Diputació.  

4.  El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de 
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  

5.  Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, 
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

6.  Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a 
la reducció operada. 

7.  Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
5.  Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats. 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 

 
6.  Gestió i aplicació de romanents 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 

 
7.  Identificació de l’actuació   
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
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8.  Documentació tècnica  
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

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

 
9.  Tancament  
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 

 
10.  Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11.  Incompliment 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

la seva resolució. 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 

la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 

3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
12.  Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-  Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13.  Marc normatiu 
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni. 

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya. 
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- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

14.  Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15.  Relacions amb terceres administracions públiqu es 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16.  Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  

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

 

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents mil  (200.000) €  amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/13101/334A1/76240 del vigent pressupost corporatiu.  
 

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 

Servei de Programació 
 

11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de noranta-sis mil nou-cents v uitanta-vuit euros amb setze 
cèntims (96.988,16) € a l'Ajuntament d’Igualada a l ’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

88/154 

a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 

D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 

D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

L'Ajuntament d'Igualada presentà en data 25 d'abril de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.300.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Igualada. 
 

El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.300.000 € amb un termini de 4 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
1.300.000€ amb una subvenció d’import de 96.988,16 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, 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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.-  Subvenir en un import de noranta-sis mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb 
setze cèntims (96.988,16) € a l'Ajuntament d'Igualada per subsidiar el préstec concedit 
pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25 d'abril de 2014, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de tres-cents trenta-set mil s is-cents seixanta-set euros 
amb quinze cèntims (337.667,15) € a l'Ajuntament de  Granollers a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per fin ançar les inversions del 
pressupost 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Granollers presentà en data 20 de maig de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 2.478.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Granollers. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.478.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
2.478.000€ amb una subvenció d’import de 337.667,15 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, 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 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de tres-cents trenta-set mil sis-cents seixanta-set euros 
amb quinze cèntims (337.667,15) € a l'Ajuntament de Granollers per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 20 de 
maig de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
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Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175 .000) € per a finançar 
l’actuació local “Urb. carrers sector N, c/Pujades”  al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Masquefa.-  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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Masquefa, presentada en 
data 20/5/2014 per finançar la inversió “Urb. carrers sector N, c/Pujades” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, 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 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Masquefa  
Actuació:  Urb. carrers sector N, c/Pujades 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 30/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import noranta-un mil set-cents v uit euros amb noranta-quatre 
cèntims (91.708,94) € per a finançar l’actuació loc al “Compra escombradora i 
camió elevador” al 0% d’interès i a retornar en 5 a nualitats, a l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar.-  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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, presentada 
en data 29/5/2014 per finançar la inversió “Compra escombradora i camió elevador” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, 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 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar  
Actuació:  Compra escombradora i camió elevador 
Import crèdit:  91.708,94 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 32/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-un mil set-cents vuit euros amb 
noranta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import vuitanta-tres mil dos-cent s noranta-un euros amb sis 
cèntims (83.291,06) € per a finançar l’actuació loc al “Asfaltat i arranjament 
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualit ats, a l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar.-  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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, presentada 
en data 29/5/2014 per finançar la inversió “Asfaltat i arranjament carrers” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, 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 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar  
Actuació:  Asfaltat i arranjament carrers 
Import crèdit:  83.291,06 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 33/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-tres mil dos-cents noranta-un 
euros amb sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

16.- 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. 2014/2610.-  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 21/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i 
Ocupació de data 17 de març de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la 
realització d’obres d’instal·lació de rètols tipus TT/P, a les carreteres: 
 

• BV-2249 al PK 0+750, marge esquerra, tram no urbà, al terme municipal de 
Gelida. 

• C-243b al PK 7+600, marge dret, i al PK 9+650, marge esquerra, tram no urbà, al 
terme municipal de Gelida. 

• N-141a al PK 16+050, marge dret, i al PK 16+550, marge esquerra, tram no urbà, 
al terme municipal de Pujalt.  

• BV-2421 al PK 8+300, marge dret, al PK 8+545, marge esquerre i al PK 8+550, 
marge esquerre, tram no urbà, Corbera de Llobregat (expedient núm. 2014/2610). 

 

En data 16/05/2014 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 la Generalitat de Catalunya-Departament d'Empresa i 
Ocupació en data 17 de març de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i 
següents  del Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement sobre 
l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'h aurà de realitzar complint les 
condicions que s'expressen a continuació:   
 

- Per més claredat a la informació, en els dos rètols   a situar a la N-141a, s’hauria 
d’afegir la menció “direcció Pujalt”, a la lama on posa la distància a 
l’encreuament amb la B-102. El rètol a situar a la N-141a, PK 16+550, és més 
adient instal·lar-lo en el marge esquerre, que és e n el sentit de circulació, que 
en el dret on s’ha sol·licitat.  

 

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

 

- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  
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Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 

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

 

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

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 

- 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

97/154 

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

 

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

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per la 
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Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Ocupació en relació amb 
l’expedient número 2014/2610. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Generalitat de Catalunya -
Departament d'Empresa i Ocupació, autorització d’obres d’instal·lació de rètol tipus 
TT/P, a les carreteres: 
 
• BV-2249 al PK 0+750, marge esquerra, tram no urbà, al terme municipal de 

Gelida. 
• C-243b al PK 7+600, marge dret, i al PK 9+650, marge esquerra, tram no urbà, al 

terme municipal de Gelida. 
• N-141a al PK 16+050, marge dret, i al PK 16+550, marge esquerra, tram no urbà, 

al terme municipal de Pujalt.  
• BV-2421 al PK 8+300, marge dret, al PK 8+545, marge esquerre i al PK 8+550, 

marge esquerre, tram no urbà, Corbera de Llobregat (expedient núm. 2014/2610). 
 
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.-  Notificar la present resolució a la Generalitat de Catalunya - Departament 
d'Empresa i Ocupació, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08008), 
Passeig de Gràcia, 105, amb indicació dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vacarisses, en resolució de l’exped ient núm. 2014/3028.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 18/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Vacarisses de data 13 de març de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de: 
 
• construcció de sala biomassa, al PK 0+015, marge dret, 
• instal·lació de conducció amb encreuament, al PK 0+020, ambdós marges, a la 

carretera BV-1211, tram urbà (travessera), al terme municipal de Vacarisses 
(expedient núm. 2014/3028). 

 
En data 02/05/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vacarisses en data 13 de març de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
Construcció de sala biomassa 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

o l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre de 

la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- No es autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 

 
Instal·lació de conducció amb encreuament 

 

- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- No són autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són 

els encreuaments necessaris. 
 

- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 
d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 

 

- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per 
fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que 
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense 
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa. 

 

- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 
condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 
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- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per 

permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense necessitat 
d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la rasant de la 
carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions necessàries 
s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
 
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 

capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim de 

25 cm. i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 SURF S 50/70. 

 
- Un cop finalitzades, es signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a 

contar el període de garantia. 
 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Vacarisses en relació amb l’expedient número 2014/3028. 
 

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 Vacarisses, 
autorització d’obres de: 
 

• construcció de sala biomassa, al PK 0+015, marge dret, 
• instal·lació de conducció amb encreuament, al PK 0+020, ambdós marges, a la 

carretera BV-1211, tram urbà (travessera), al terme municipal de Vacarisses 
(expedient núm. 2014/3028). 
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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.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vacarisses, amb domicili a 
efectes de notificacions a Vacarisses (08233), carrer de Pau Casals, 17, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. C. U.,  en resolució de l’expedient núm. 2014/31 60.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 11/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. C. U. de data 10 d'abril de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-
1435 al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana (expedient núm. 2014/3160). 
 
En data 21/05/2014 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 Sr. J. C. U. en data 10 d'abril de 2014 i d’acord amb 
el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
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- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 

 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr.       
J. C. U. en relació amb l’expedient número 2014/3160. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. C. U., autorització d’obres de 
conservació d'edificació, a la carretera BV-1435 al PK XXX, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2014/3160), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. C. U., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Aigües de Vic, SA, en resolució de l’expedient núm.  2014/3557.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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En data 30/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit d’Aigües de Vic, SA de data 28 d'abril de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la 
carretera B-522 del PK 6+085 al PK 6+086, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Manlleu (expedient núm. 2014/3557). 
 
En data 20/05/2014 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 Aigües de Vic, SA en data 28 d'abril de 2014 i d’acord 
amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   

 
- Cal indicar el nom del camí amb un cartell d’orientació fletxa, que es situarà fora de la 

cuneta; la projecció vertical del cartell quedarà mínim a un metre de la calçada. 
 
- El rètol serà una lama de dimensions similars a la senyalització urbana, de manera 

que el mateix suport admeti la  instal·lació de més lames d’altres interessats.  
 
- El rètol es situarà a 20m de la línia exterior de la calçada. No s’ha de llegir des de la 

carretera. 
 
- 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. 
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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 31,64 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius. 
 
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 Aigües 
de Vic, SA en relació amb l’expedient número 2014/3557. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Aigües de Vic, SA, autorització 
d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera B-522 del PK 6+085 al PK 
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6+086, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (expedient núm. 
2014/3557), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Aigües de Vic, SA, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.    
M. P. C., en resolució de l’expedient núm. 2014/357 3.- 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 29/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. M. P. C. de data 25 d'abril de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’estassada de vegetació, a la carretera BV-
2005 del PK XXX al PK XXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Torrelles de Llobregat (expedient núm. 2014/3573). 
 
En data 16/05/2014 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 la Sra. M. P. C. en data 25 d'abril de 2014 i d’acord 
amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
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Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per la Sra. 
M. P. C. en relació amb l’expedient número 2014/3573. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. M. P. C., autorització 
d’estassada de vegetació, a la carretera BV-2005 del PK XXX al PK XXX, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Torrelles de Llobregat (expedient núm. 
2014/3573), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 

Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució a la Sra. M. P. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Calldetenes, en resolució de l’expe dient núm. 2014/3610.-  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 02/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calldetenes de data 28 d'abril de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització (construcció 
d'una rotonda), a la carretera N-141d del PK 2+150 al PK 2+200, ambdós marges, 
tram urbà (travessera), al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2014/3610). 
En data 20/05/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Calldetenes en data 28 d'abril de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 

- Els desviaments hauran de complir amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 
 

- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 

- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 
com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 

- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 

 

- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 

 

- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 

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

 

- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.  
 

- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 
protegides de possibles impactes dels vehicles. 

 

- Al final de les obres es delimitaran els àmbits de conservació de l’Ajuntament i de la 
Diputació de Barcelona, amb un conveni. 

 

  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. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

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

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

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

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Calldetenes en relació amb l’expedient número 2014/3610. 
 

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 Calldetenes, 
autorització d’obres d'urbanització (construcció d'una rotonda), a la carretera N-141d 
del PK 2+150 al PK 2+200, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal 
de Calldetenes (expedient núm. 2014/3610), 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. 
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Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Calldetenes, amb domicili a 
efectes de notificacions a Calldetenes (08506), Plaça Onze de setembre, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedi ent núm. 2014/3986.-  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 12/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Barcelona de la mateixa data, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de vorera, a la carretera 
BV-1462 del PK 5+165 al PK 5+170, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Barcelona (expedient núm. 2014/3986). 
 
En data 30/05/2014 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 l’Ajuntament de Barcelona en data 12 de maig de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- L’acabament del inici de la vorera es farà de tal manera que no suposi cap risc en 

cas de sortida de vehicles de la via. 
 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Barcelona en relació amb l’expedient número 2014/3986. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Barcelona, 
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autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-1462 del PK 5+165 al 
PK 5+170, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient 
núm. 2014/3986), 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 Barcelona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08017), Carretera de Vallvidrera Les Planes, 56-
96 - Oficina de Collserola / Districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació d e garantia d’obres a favor de 
la UTE Martorell Gas, en resolució de l’expedient n úm. 2012/5995.-  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 de setembre de 2012, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a UTE MARTORELL GAS les obres de construcció d'un 
nou accés provisional per obres, a la carretera BV-5116, al PK 0+840, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient número 2012/5995). 
 
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 10.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, UTE 
MARTORELL GAS serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit 
i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis 
ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de  
construcció d'un nou accés provisional per obres”. 
 
En data 04/04/2013, l’empresa UTE MARTORELL GAS, constituí la garantia a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 10.000 € (assentament núm. 
1000053434). 
 
En data 24/04/2013 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos. 
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Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 13/05/2014 han emès informe del següent 
tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per UTE MARTORELL GAS en data 11 de juliol de 2012, 
s’informa favorablement sobre la devolució de la garantia al titular de l'autorització de 
referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs executats.” 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per UTE 
MARTORELL GAS en relació amb l’expedient número 2012/5995. 
 
Segon.-  Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per UTE MARTORELL GAS, per import de 10.000 €, per respondre de la 
correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número (2012/5995), així 
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de 
les esmentades obres (data d’expedició 24/04/2013; assentament número 
1000053434). 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a UTE MARTORELL GAS, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l'aprovació d'una 
addenda per a modificar el conveni de col·laboració  amb l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, aprovat en sessió ordinària de la Junta de Govern de data 
25 d’abril de 2013, en el sentit de declarar invers ió financerament sostenible 
l'actuació "Traspàs i millora de la urbanització d' un tram de la carretera BV-5001 
(entre els p.k. 1+500 i 3+015)" - en aplicació de l 'ajut 13/X/90352 - a executar per 
l'Ajuntament en el marc del Pla "Xarxa de Governs L ocals 2012-2015".-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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Atès que, en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió celebrada en data 25 d’abril de 2013 (Reg. 174/13), es va aprovar 
l’atorgament del següent ajut a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Traspàs i millora de la urbanització d’un tram de l a carretera BV-
5001 (entre els PK 1+500 i 3+015)  

Codi XGL 13/X/90352 
Aportació de la Diputació 3.127.770 € 
Periodificació 2013 3.127.770 € 

Àmbit de concertació 

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

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

 
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord de la Junta de Govern es va acordar 
formalitzar l’ajut esmentat mitjançant un conveni específic amb l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, amb el text que es va transcriure en el Dictamen corresponent, i 
aprovar i disposar una despesa de 3.127.770 €, amb càrrec a l’aplicació 
G/50100/453A1/76242 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2013, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit núm. 2013/3658. 
 
Atès que, havent estat aprovada la minuta del referit conveni per l’Ajuntament, es va 
procedir a la formalització del conveni mitjançant la seva signatura per part dels 
respectius legals representants i fedataris d’ambdues entitats, que va ser efectuada 
amb data 27 de juny de 2013. 
 
Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional 
6ª. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals 
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014, 
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”. 
 
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin 
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  
 
Atès que per l’Interventor de l’Ajuntament s’ha acreditat el compliment dels requisits 
establerts a la Disposició Addicional 6ª de la LOEPSF per al destí del superàvit 
pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la present 
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resolució al règim de les inversions financeres sostenibles per la part de finançament 
que encara està pendent de justificar i pagar. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni 
amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la Disposició addicional 6ª. de la 
LOEPSF. 
 

Atès que, d’acord amb la clàusula 10 del conveni esmentat, les seves modificacions 
s’hauran de tramitar com a annex al conveni, modificació que s’efectuaria mitjançant la 
incorporació de les següents addendes al conveni: 
 

La Clàusula 2ª  incorpora les següents modificacions: 
(...) 

2. “Obligacions de les parts  
 

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents:  

 

• Per part de la Diputació:  
 

Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 3.127.770  2013 
Aportació de la 
Diputació (total): 

3.127.770  

 

”La part de finançament que encara està pendent de justificar i pagar, que ascendeix a 
un import de 3.022.836,66 €, anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/76242.”                        (...) 
 

(...) 
• “Per part de l’ens local adherit:  “(...) 

 

(...)  Les obres han d’estar finalitzades, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.”       (...) 
 

La Clàusula 4ª  incorpora les següents modificacions: 
 

(...) 
 

4. 1. “Les despeses justificables només abastaran fins al 30 d’octubre de 2015.”      (...) 
 

(...) 
 

4. 2. “Amb la darrera justificació  de les despeses caldrà presentar la memòria 
econòmica que exigeix la Disposició Addicional 6ª de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”                                      (...) 
 
(...) 
 
4. 4. “El termini de presentació de justificacions s’inicia amb la vigència del present 
conveni i finalitzarà el 30 d’octubre de 2015.”                                                              (...) 
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Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar una addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que va ser 
aprovat  en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió celebrada en data 25 d’abril de 2013 (Reg. 174/13), en aplicació 
de l’ajut 13/X/90352 per a l’actuació “Traspàs i millora de la urbanització d’un tram de 
la carretera BV-5001 (entre els PK 1+500 i 3+015)”, dins l’àmbit de concertació de 
manteniment d’equipaments i d’infraestructures, del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, amb la finalitat de finançar la despesa associada al conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles, de conformitat amb la Disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el sentit que s’indica en  la 
part expositiva d’aquest Dictamen. 
 
Aquesta addenda incorpora el text refós complet de l’esmentat conveni amb 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, integrant les modificacions referides en 
els punts anteriors, amb el tenor literal següent: 
 
(...) 

“Àmbit de suport a serveis i activitats 
 

ADDENDA  
AL CONVENI ESPECÍFIC 

AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER AL  TRASPÀS I 
MILLORA DE LA URBANITZACIÓ D’UN TRAM DE LA CARRETER A BV-5001 

 (ENTRE ELS P.K. 1+500 I 3+015) 
 
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, i publicada en el BOPB de 
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll 
i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, 
núm. 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 SANTA COLOMA DE GRAMENET, representat per l’Il.lma. Alcaldessa 
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Núria Parlón Gil assistida pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. 
Francisco J. Ezquiaga Terrazas 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el  Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  conveni marc que regula l’acció concertada entre 
la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Gramenet i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 
desenvolupar conjuntament la necessitat de les obres dels projectes: “Projecte de 
remodelació de l’avinguda de la Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de 
Sant Sebastià. BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de remodelació del 
passeig de Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de Santa 
Coloma. BV-5001 del PK2+410 al PK 2+665”. 

 
III. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, manifesta la voluntat d’acceptar la 

cessió de la titularitat del tram de la BV-5001 entre el PK 1+500 (rotonda de Can 
Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) amb la signatura del conveni 

 
IV. L’objecte del present conveni és la implementació per part de la Diputació de 

Barcelona i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dels compromisos que 
s’especifiquen en els pactes següents en ordre al traspàs del tram de la BV-5001 
entre el PK 1+500 (rotonda de Can Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) i  establir les 
condicions per la execució de les obres dels projectes: “Projecte de remodelació de 
l’avinguda de la Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de Sant Sebastià. 
BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de remodelació del passeig de 
Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de Santa Coloma. BV-
5001 del PK2+410 al PK 2+665” . S’adjunta un annex amb un plànol explicatiu. 

 
V. L’ajuntament està redactant els projectes constructius  esmentats  en el paràgraf 

anterior, que contemplen la reurbanització de tota la secció de la travessera per 
adaptar-la a les necessitats de l’entorn urbà; en ells es contemplen actuacions que no 
són autoritzables amb les normatives de carreteres, per tant les obres hauran de 
començar una vegada sigui efectiu el traspàs del tram. 
 

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

 
PACTES 

 
1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
 
1.1. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona subscriuen 

el present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 

Actuació a realitzar Traspàs i millora de la urbanització d’un tram de l a 
carretera BV-5001  (entre els PK 1+500 i 3+015) 

Àmbit de suport del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” Àmbit de manteniment d’equipaments i d’infraestructures 

Línia d’actuació 
Foment del desenvolupament social i econòmic de la 
província 

Política local que es fomenta Millora de la seguretat i la funcionalitat viària 
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L’àmbit de traspàs de titularitats i els dels projectes a executar estan recollits a l’annex en un 
plànol explicatiu. 

 
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts  

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents:  

 
• Per part de la Diputació:  

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 3.127.770 2013 
Aportació de la 
Diputació (total): 

3.127.770  

 
La part de finançament que encara està pendent de j ustificar i pagar, que 
ascendeix a un import de 3.022.836,66 €, anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/76242.                                                                   

 
• Per part de l’ens local adherit: 

 
L’ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet serà l’administració que facilitarà els projectes 
constructius: “Projecte de remodelació de l’avinguda de la Generalitat entre la plaça 
Catalunya i la Rambla de Sant Sebastià. BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de 
remodelació del passeig de Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de 
Santa Coloma. BV-5001 del PK2+410 al PK 2+665” per un import total de 3.127.770 € (21% 
IVA inclòs) i l’aprovació, licitació , execució i direcció de les obres corresponents.  
 
Qualsevol desviament que es produeixi en el transcurs de les obres serà a càrrec de 
l’ajuntament. 
 
La baixa produïda en el procés d’adjudicació repercutirà en l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, de manera que l’import que la Diputació de Barcelona farà efectiu contra 
presentació de justificacions presentades per l’ens beneficiari coincidirà amb l’import 
d’adjudicació de les obres. 
 
En cas que hi hagi una liquidació positiva, serà assumida per la Diputació de Barcelona, 
sense superar l’import de 3.127.770 € (21% IVA inclòs). 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet remetrà la Diputació de Barcelona notificació 
del corresponent acord del Ple municipal sol·licitant l’inici del procediment per al traspàs de 
titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-5001 entre el PK 1+500 
(rotonda de Can Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) amb la signatura del conveni.  
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L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no podrà començar les obres sense que el 
traspàs sigui efectiu. 
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet haurà de sol·licitar la corresponent autorització 
a la Diputació de Barcelona a la zona d’influència de la carretera. 
 
Les obres han d’estar finalitzades, com a màxim, el  30 d’octubre de 2015. 

 
3. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura per les parts, i serà vigent fins que 
culminin, amb la corresponent finalització de les obres dels projectes: “Projecte de 
remodelació de l’avinguda de la Generalitat entre la plaça Catalunya i la Rambla de Sant 
Sebastià. BV- 5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i “Projecte de remodelació del passeig de 
Llorenç Serra entre  la Rambla de Sant Sebastià i  l’avinguda de Santa Coloma. BV-5001 
del PK2+410 al PK 2+665”. També haurà d’haver culminat, el procediment per al traspàs a 
la titularitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dels tram de la carretera la BV-
5001 entre el entre el PK 1+500 (rotonda de Can Peixauet) i el PK 3+015 (B-20) actualment 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
4. Justificació de les despeses 
 
4.1. Les despeses justificables només abastaran fins al 30 d’octubre de 2015. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

- Amb la darrera justificació de les despeses caldrà presentar la memòria 
econòmica que exigeix la Disposició Addicional 6ª d e la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i soste nibilitat financera. 

 
4.3. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.4. El termini de presentació de justificació s’inicia amb la vigència del present conveni i 

finalitzarà el 30 d’octubre de 2015.  
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5. Pagament  
 
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
 
6.1. En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2015. 

 
7. Identificació de la font de senyalització 
 
7.1. L’ ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com 

a ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, 
cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de 
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” 

 
7.2. Eventualment, l’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització 

que pugui dictar la Diputació de Barcelona. 
 
8. Documentació tècnica 
 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
 
9.1. De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local 

beneficiari haurà de presentar el formulari “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta 

 
10. Modificacions 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
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11. Incompliment 
 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
13. Marc normatiu 

 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
constitueixen la llei del present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
- El decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el reglament general de 

carreteres 
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 
 

14. Jurisdicció competent 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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15. Relacions amb terceres administracions públique s 
 

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Núria Parlón Gil, Alcaldessa Presidenta 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; Francisco Javier Ezquiaga Terrazas, 
Secretari de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; 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 d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge.) ”                                                                     ( ...) 

 
Segon.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
demanant-li que comuniqui a aquesta Diputació el corresponent acord municipal sobre 
l’aprovació de la modificació del conveni, que s’haurà d’adoptar en el sentit que s’ha 
indicat en l’apartat Primer d’aquesta resolució, modificació que produirà efecte entre 
ambdues parts des de que s’hagi procedit a la seva aprovació per l’Ajuntament. 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntame nt de l’Ametlla del Vallès, 
en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-20 15”, per a l’establiment d’un 
marc formal de col·laboració, en ordre a la determi nació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de les obres de “Fase I del projecte d’urbanització voreres de la 
travessera urbana de la carretera BP-1432”, i la de finició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterio ritat a la seva execució.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
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marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional 
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals 
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014, 
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”. 
 
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin 
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  
 
Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha 
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la 
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular 
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres 
sostenibles. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb 
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de 
la LOEPSF. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de l’Ametlla del Vallès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Fase I del projecte d’urbanització voreres de la tr avessia 
urbana de la carretera BP-1432  

Codi XGL 14/X/109818 
Aportació de la Diputació 1.653.532,66 € 
Periodificació 2014 1.653.532,66 € 

Àmbit de concertació 
 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs  Ajut econòmic  
 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Andreu 
González i Gil, assistit per la secretària de l’ens, Sra. M. Remei Sala i Leal. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
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II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d’equipaments i 
infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. L’ Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 

preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Fase I del projecte 
d’urbanització voreres de la travessia urbana de la carretera BP-1432”, amb un PEC 
de 2.193.532,66 € (IVA inclòs), redactat per l’Ajuntament que inclou la direcció d’obra 
i la coordinació de seguretat i salut, serveis valorats en 60.000 € (IVA inclòs). 

 
V. L’objecte d’aquesta actuació és la urbanització completa del tram de la travessera de 

la BP-1432 comprés entre els carrers Francesc Macià i Mestre Capell, amb la finalitat 
de millorar l’accessibilitat i la seguretat vial. 

 
VI. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ... 
 
VII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
 
1.1. L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari L’Ametlla del Vallès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Fase I del projecte d’urbanització voreres de la travessia 
urbana de la carretera BP-1432 

Codi XGL 14/X/109818 

Àmbit de concertació   “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
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1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
2.1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 1.653.532,66 € 
Periodificació 2014 1.653.532,66 €  

Aplicació pressupostària G/50100/453A0/76242 .................. 282.672,23 €      
G/50100/453A1/76243  ...............1.370.860,43 € 

 
L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent: 

 
- 282.672,23 € corresponent al preacord de Meses de concertació del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015”. 
 
- 1.370.860,43 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  

 
2.2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les instruccions de 
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució de les obres del projecte “Fase I del projecte d’urbanització voreres de la 
travessia urbana de la carretera BP-1432”, amb un pressupost d’execució per contracta de 
2.193.532,66 €. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació de 
seguretat i salut de les obres, que podrà executar amb mitjans propis o contractació externa. 
El cost d’aquests serveis estimat en 60.000 € està inclòs en l’aportació de la Diputació de 
Barcelona.  
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L’aportació econòmica de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a l’execució de les obres és 
de sis-cents mil (600.000) €.  
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres es distribuirà de 
la manera següent: els primers 315.925,96 € recauran sobre l’aportació de La Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, la resta de la baixa es repartirà 
proporcionalment al desglossament corresponent als àmbits de titularitat (àmbit municipal 
54,61 % i àmbit de carreteres 45,36 %). No obstant això, quedarà com a romanent fins 
l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si 
fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions sobrevingudes davant 
l’execució de les mateixes. 
 
Respecte les baixes produïdes en els contractes de serveis de direcció facultativa i 
coordinació de seguretat i salut recauran sobre l’aportació de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
  
L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès abans d’iniciar les obres objecte d’aquest conveni, 
haurà de sol·licitar la corresponent autorització a la Diputació de Barcelona per a l’execució 
de les obres, davant la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats, 
l’Ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos. 

 
3. Conservació i manteniment 

 
Un cop transcorregut el termini de garantia de les obres, la Diputació de Barcelona 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa. La resta d’elements continguts en les obres de referència correspon 
a l’Ajuntament com a titular.   

 
4. Vigència del conveni 

 
El termini d’execució i justificació de les obres objecte d’aquest conveni serà fins el 30 
d’octubre del 2015. 

 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari. 
 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2014 i el 30 d’octubre 

de 2015, que és el termini d’execució de l’actuació.  
 
5.3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de 

l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu 
Electrònica de la Diputació.  

 
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà: 
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- Memòria econòmica especifica signada per l’alcalde-essa que contingui la 
projecció dels efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que es 
derivin de la inversió durant la seva vida útil, valorant les despeses de 
manteniment, els possibles ingressos o la reducció de despeses que generi. 
Aquesta memòria haurà de comptar amb la conformitat de l’Interventor. 

 
5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures 

de la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015. 
  
5.5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions establert dins 

l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri 
necessàries, amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import 
que es justifiqui. 

 
5.6. Quan es tracti de justificació que impliquin la finalització de l’actuació (última 

justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens son inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui 
a la reducció operada. 

 
5.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, 
en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
6. Pagament  
 
6.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses prevista en l’apartat 5.3, acompanyada de certificació 
mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 

 
6.2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per 

l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un 
import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i 
pagarà l’anualitat següent. 

 
6.3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 

Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus 
pagaments. 

 
7. Gestió i aplicació de romanents  

 
En cas que a 31 de desembre de 2014, la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici 2015, exercici en que haurà d’estar finalitzada l’actuació. 

 
8. Identificació de l’actuació 

 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
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9. Documentació tècnica  
 
9.1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips 

de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el 
seu desenvolupament. 

 
9.2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada. 
 
10. Tancament  

 
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament dels pagaments avançats i no justificats. 

 
11. Modificacions 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
12. Incompliment 
 
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
12.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
12.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
13. Formes d’extinció 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
-  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
14. Marc normatiu 
 
14.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 
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14.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 
15. Jurisdicció competent 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
16. Relacions amb terceres administracions públique s 

 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
17. Responsabilitat enfront tercers 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que n’assumeix, 
respectivament, la conservació i el manteniment. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de un milió sis-cents cinquanta-tres mil     
cinc-cents trenta-dos euros amb seixanta-sis cèntims (1.653.532,66) € que es farà 
efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A0/76242 282.672,23 € 
G/50100/453A1/76243 1.370.860,43 € 

 
del pressupost vigent de la Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest 
punt en la part expositiva del present dictamen. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar 
l’atorgament de subvencions a centres d’educació in fantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les estades als equipament s pedagògics existents als 
parcs naturals i que es gestionen en règim de conce ssió administrativa, any 
2014, per un import de vint-i-nou mil sis-cents set anta-nou euros amb  
cinquanta-vuit cèntims (29.679,58) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 13 
de febrer de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics 
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 
d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió 
administrativa. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel 
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5  en relació a l’òrgan 
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva. 
 
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari, en concret la base dotzena que regula la 
composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer, examinar i 
valorar les sol·licituds d’ajuts presentades. 
 
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 29 de maig de 2014,  segons acta 
adjunta, per a l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini 
establert en les bases reguladores abans esmentades per al primer semestre de 2014. 
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel  Sr. Andreu Carreras i  Puigdelliura, Diputat 
Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a President  de l’Òrgan Col·legiat,  pel Sr. 
Ramon Minoves i Pujols, coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient, per 
la  representant  de la presidència de la Corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez , actuant 
com a secretaria la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, la Sra. Àngels 
Palacio Pastor. Excusa la seva presència el gerent de Serveis d’Espais Naturals, Sr. 
Jordi Bellapart i Colomer. 
 
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els 
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe 
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell. 
 
Atès que de les 44 sol·licituds presentades se n’han atorgat 42 i s’han denegat  dues  
subvencions   de les sol·licitades. S’ha denegat a l’escola Sant Julià de l’Arboç  que 
pertany a la província de Tarragona i segons estableix la Base 1 de les Bases 
Especifiques d’aquesta  convocatòria, les escoles han d’estar ubicades dins l’àmbit de 
la província de Barcelona i s’ha denegat a l’escola Ceip de Sant Salvador de Cercs, 
perquè ha sol·licitat una subvenció per a l’estada a Can Pons, que no és un 
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equipament de la Diputació de Barcelona. La relació d’escoles de natura de la 
Diputació de Barcelona o gestionats per ella, consten a la base 1 de les Bases 
Específiques de la present convocatòria. 
 
Atès que en data 29 de maig de 2014 el President de l’òrgan col·legiat va formular la 
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen. 
 
Atès que la base desena  de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 30.000 € i que la proposta que formula el diputat 
delegat  d’Espais Naturals ascendeix a la quantitat de 29.679,58 €, a l’aplicació 
pressupostaria G/50400/173A0/48900. 
 
Atès que d’acord amb aquesta  base desena l’import que es destinarà  a la segona 
convocatòria serà el disponible un cop atorgades  les subvencions en primera 
convocatòria, i donat que l’import total de les subvencions concedides de 29.679,58 € 
exhaureix pràcticament el pressupost disponible, no és procedirà enguany a una 
segona convocatòria pel segon semestre de 2014.     
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa  al Vicepresident 3r. 
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions en la convocatòria de l’any 2014, als 
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per 
les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta 
Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa d’acord 
amb la  relació i import que a continuació es detallen: 
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Num Operació Escola NIF Import 
Subvenció  

1403002155 1 Ceip El Margalló  XXXXXXXXX 776,72 € 
1403002155 2 Ceip Els Costerets  XXXXXXXXX 397,60 € 
1403002155 3 Ceip Suris  XXXXXXXXX 924,00 € 
1403002155 4 Ceip El Margalló  XXXXXXXXX 817,.60 € 
1403002155 5 Ceip LLebetx XXXXXXXXX 1.092,00 € 
1403002155 6 Escola Margalló XXXXXXXXX 817,60 € 
1403002155 7 Institut Jaume Mimó XXXXXXXXX 817,60 € 
1403002155 8 IES Begues XXXXXXXXX 966,00 € 
1403002155 9 Escola Montserrat Solà XXXXXXXXX 511,00 € 
1403002155 10 Escola Camí del Mig XXXXXXXXX 674,52 € 
1403002155 11 Fund. Escoles Parroquials Arch. Tecla Sala XXXXXXXXX 397,60 € 
1403002155 12 Escola Pilar Mestres – Jaume Torrens XXXXXXXXX 470,12 € 
1403002155 13 Escola Els Pinetons XXXXXXXXX 776,72 € 
1403002155 14 AFA Joan Coromines XXXXXXXXX 756,28 € 
1403002155 15 Escola Les Fonts  XXXXXXXXX 1.050,00 € 
1403002155 16 Escola Serra de Miralles XXXXXXXXX 397,60 € 
1403002155 17 Escola Tomàs Viñas XXXXXXXXX 715,40 € 
1403002155 18 Ampa Ceip Camí del Cros XXXXXXXXX 817,60 € 
1403002155 19 Escola Camins  XXXXXXXXX 231,00 € 
1403002155 20 Ceip Jacint Verdaguer XXXXXXXXX 332,64 € 
1403002155 21 Fundació Privada de les Escoles de l’Ateneu Igualadí XXXXXXXXX 450,80 € 
1403002155 22 Ceip Jacint Verdaguer XXXXXXXXX 674,52 € 
1403002155 23 Escola Segimon Comas  XXXXXXXXX 449,68 € 
1403002155 24 Escola El Turó  XXXXXXXXX 1.218,00 €  
1403002155 25 Escola Puigraciós  XXXXXXXXX 903,00 €  
1403002155 26 Ceip Emili Carles Tolrà XXXXXXXXX 756,28 € 
1403002155 27 Escola Giroi XXXXXXXXX 419,02 € 
1403002155 28 Escola Giroi XXXXXXXXX 397,60 € 
1403002155 29 IES Badalona VII XXXXXXXXX 1.155 ,00 € 
1403002155 30 IES Badalona VII XXXXXXXXX 1.155 ,00 € 
1403002155 31 Escola Itaca  XXXXXXXXX 1.050,00 € 
1403002155 32 Escola Artur Martorell XXXXXXXXX 1.134,00 € 
1403002155 33 Col·legi Públic Margalló XXXXXXXXX 1.050,00 € 
1403002155 34 APA Col·legi Públic Francesc Burniol XXXXXXXXX 1.176,00 € 
1403002155 35 IES Montserrat Roig XXXXXXXXX 1.050,00 €  
1403002155 36 IES Montserrat Roig XXXXXXXXX 1.050,00 €  
1403002155 37 IES Manuel Vázquez Montalban XXXXXXXXX 208,32 €  
1403002155 38 AMPA SES Carrasco i Formiguera XXXXXXXXX 199,64 € 
1403002155 39 Institut Pere Fondevila XXXXXXXXX 234,36 € 
1403002155 40 Ceip Berti XXXXXXXXX 460,60 € 
1403002155 41 Associació Pedagògica Salvador LLobet XXXXXXXXX 480,20 € 
1403002155 42 AMPA Ceip Escola Colors XXXXXXXXX 267,96 € 
 Total             29.679,58 €
 
Segon.- Desestimar les següents sol·licituds pels motius indicats en els informes 
annexos: 
 
XXXXXXXXX ESCOLA SANT JULIÀ 
XXXXXXXXX ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES CEIP SANT SALVADOR 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-nou mil sis-cents setanta-nou euros 
amb cinquanta-vuit cèntims (29.679,58) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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G/50400/173A0/48900 del pressupost de l’exercici 2014, per fer front a les 
subvencions que s’atorguen. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present 
Dictamen.  
 
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 30 de novembre de 2014 acta de justificació de l’estada, 
mitjançant model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18 
de les bases especifiques d’aquesta convocatòria.   
 
Setè.- Publicar les subvencions atorgades d’acord amb la Base 23 de les Bases 
especifiques d’aquesta convocatòria i de l’article 18 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, deixar sense efecte 
l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió or dinària de 8 de maig de 2014, 
relatiu a l’aprovació d’un conveni marc de col·labo ració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cat alunya i la Diputació de 
Barcelona, en matèria d’espais naturals i conservac ió de la Biodiversitat i el 
patrimoni natural, i aprovar un nou text.-  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: 
 
Per dictamen de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2014, 
amb número de registre d’acords 209/14, es va aprovar el conveni marc de 
col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona, en matèria de planificació dels espais naturals i 
conservació de la Biodiversitat i el patrimoni natural. 
 
En data posterior a l’aprovació del conveni de referència, i després d’haver donat la 
conformitat a la versió aprovada per Junta de Govern, els serveis jurídics de la 
Generalitat de Catalunya, envien a l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, 
de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, una darrera versió del conveni esmentat, 
que introdueix canvis petits però que afecten a pràcticament totes les clàusules del 
conveni aprovat, i per això és creu necessari aprovar aquesta nova versió. Pel que fa a 
clàusula primera, l’objecte del conveni estableix un marc de col·laboració en matèria 
d’espais naturals i conservació, enlloc de preveure només la seva la planificació. 
Respecte a la clàusula segona, relativa als àmbits de la col·laboració, els canvis 
introduïts són de caire tècnic, en que s’afegeixen àmbits de col·laboració i es 
redefineixen d’altres. En la clàusula tercera s’introdueix, en l’últim paràgraf, una 
esmena pel que fa al grup de treball, establert en la clàusula sisena del conveni. Pel 
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que fa a la vigència, establerta en la clàusula quarta, s’amplia el termini per a notificar, 
a l’altre part, la intenció de prorrogar el conveni, d’un a tres mesos. En la clàusula 
cinquena, relativa a la extinció del conveni, es suprimeix una causa d’extinció d’aquest. 
Per últim, el grup de treball, definit en la clàusula sisena del conveni, deixa de 
determinar i concretar les actuacions a desenvolupar i les tasques a realitzar per 
proposar-les. 
 
Vist l’informe del cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, de data 23 
de maig de 2014, que posa de manifest les raons per les quals s’ha de tornar a 
aprovar el conveni esmentat. 
 
Per tal de poder procedir a la signatura del conveni per les parts signants, es proposa 
deixar sense efecte el dictamen esmentat i aprovar de nou la minuta del conveni que 
reculli la última i definitiva versió del conveni. 
 
Existeix la necessitat de definir un marc de col·laboració estable entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona pel que fa a la planificació dels espais naturals i 
la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. 
 
La definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu, a partir de l’anàlisi 
competencial i institucional, és el pas previ per formalitzar la col·laboració mitjançant 
els instruments administratius que s’escaiguin. 
 
Aquests àmbits de col·laboració es poden estendre a la resta de diputacions de 
Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al servei del conjunt dels 
ens locals, pel que a les polítiques de protecció del patrimoni natural.  
 
Tant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya com la 
Diputació de Barcelona consideren necessària la definició dels àmbits d’interès mutu 
en matèria de planificació dels espais naturals i  conservació de la biodiversitat i el 
patrimoni natural i la seva concreció a través d’un Conveni Marc de Col·laboració. 
 
Les parts signants del conveni desitgen col·laborar i participar en les actuacions 
necessàries en matèria de planificació dels espais naturals i conservació de la 
biodiversitat i el patrimoni natural, per tal de poder adoptar una estratègia general i 
conjunta. 
 
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
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administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els 
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.3) de la 
Refosa núm. 1/2014, 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.-  Deixar sense efecte el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 8 de maig de 2014, amb número de registre d’acords 209/14, que 
va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en matèria de 
planificació dels espais naturals i conservació de la Biodiversitat i el patrimoni natural. 
 
Segon.-  Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en matèria 
d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, d’acord amb la 
minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA EN MATÈRIA D’ESPAIS NATURALS I CONSERVACI Ó DE LA 
BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI NATURAL 
 
Barcelona, xx de xxxxxxxxxx de xxxx 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya 
 
I de l’altra, el Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona 
 

ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (d’ara endavant DTES), en virtut del Decret166/2012 , de 27 de 
desembre, (DOGC núm. 6281, de 27 de desembre de 2012) pel qual es nomenen la 
vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat 
de Catalunya i el secretari del Govern, i de conformitat amb les facultats que li atribueix l’art. 
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat. 
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El segon, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, facultat d’acord amb la 
Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de 
desembre de 2013, assistit per la secretaria general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 2013 
(BOPB de 20.01.2014). 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització del 
present Conveni Marc de Col·laboració i 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que el DTES ostenta la competència de dur a terme les polítiques en matèria de 

planificació i qualitat ambiental, així com les polítiques de canvi climàtic, d’acord amb 
l’article 3.7.9 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
II. Que la Direcció General de Polítiques Ambientals (d’ara en endavant DGPA) del 

DTES ostenta les competències de formular la planificació estratègica sobre les 
polítiques de biodiversitat i patrimoni natural, i promoure, en relació amb la 
biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, la recerca aplicada, la divulgació, la 
integració en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres polítiques, d’acord amb 
l’article 119.1 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el 

progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de 
Barcelona, 311 municipis en xarxa, el que representa el 24% del total de la superfície 
de Catalunya i el 74,4% del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de 
persones).  

 
IV. Que l’article 36.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, preveu com a competència de les diputacions provincials la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres Administracions Públiques en 
aquest àmbit.  

 
V. Que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona té com a 

missió l’aplicació de les polítiques d’ordenació del territori que es desenvolupen dins 
del marc de la gestió territorial sostenible. Aquesta tasca la desenvolupa en diverses 
línies de treball entre les quals es troba la formulació de propostes d’ordenació i la 
gestió del territori dels espais naturals i agraris especialment protegits. 

 
VI. Que la definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu, a partir de 

l’anàlisi competencial i institucional, és el pas previ per formalitzar la col·laboració 
mitjançant els instruments administratius que s’escaiguin. 

 
VII. Que aquests àmbits de col·laboració es poden estendre a la resta de diputacions de 

Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al servei del conjunt dels 
ens locals, pel que a les polítiques de protecció del patrimoni natural.  
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VIII. Que tant el DTES com la Diputació de Barcelona consideren necessària la definició 
dels àmbits d’interès mutu en matèria d’espais naturals i de la conservació de la 
biodiversitat i el patrimoni natural i la seva concreció a través d’un Conveni Marc de 
Col·laboració 

 
I d’acord amb l’exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni Marc de 
Col·laboració amb subjecció a les següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte del Conveni Marc de Col·laboració 
 
El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir un marc de col·laboració 
entre el DTES i la Diputació de Barcelona en matèria d’espais naturals i conservació de la 
biodiversitat i el patrimoni natural. 
 
SEGONA. Àmbits de la col·laboració  
 
La col·laboració entre les parts, regida per el present Conveni Marc de Col·laboració, es 
durà a terme en els següents àmbits: 
 
a)  Col·laboració en el disseny, la formulació i la tramitació de les propostes de declaració 
dels espais naturals protegits 
 
b) Col·laboració amb els ens locals en el desplegament del sistema d’espais naturals 
protegits, i en el desenvolupament de polítiques de conservació de la biodiversitat, 
concretament en: 

 
� Plans d’acció local per a la biodiversitat en el  context dels plans globals en matèria de 

protecció de la biodiversitat. 
 
� Projectes d’informació ambiental. 
 
� Infraestructura verda a escala local en el marc dels programes globals de connectivitat 

ecològica i de protecció d’hàbitats. 
 
� Serveis ambientals dels ecosistemes entesos com elements de projectes d’informació, 

avaluació i seguiment de la biodiversitat i del patrimoni natural. 
 

TERCERA. Compromisos de les parts  
 

I. El DTES, mitjançant el Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la DGPA es 
compromet, en l’àmbit de col·laboració que descriu la clàusula segona, a: 

 
- Establir i mantenir una estreta col·laboració amb la Diputació de Barcelona per garantir 

l’intercanvi d’informació. 
- Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuació en el marc del Conveni Marc de 

Col·laboració. 
- Crear i participar en un grup de treball, format per membres de les dues parts 

signatàries del conveni. 
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II. La Diputació de Barcelona es compromet, en l’àmbit de col·laboració que descriu la 
clàusula segona a: 

 
- Establir i mantenir una estreta col·laboració amb el DTES per garantir l’intercanvi 

d’informació. 
- Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuacions en el marc del Conveni Marc de 

Col·laboració.  
- Participar en un grup de treball, format per membres de les dues parts signatàries del 

conveni. 
 

La concreció anual o bianual proposada pel grup de treball, d’acord amb la Clàusula Sisena, 
serà aprovada pels òrgans de govern de cadascuna de les parts, i es recollirà al conveni 
específic, que també determinarà l’execució i el finançament, l’objecte i la metodologia i el 
pressupost desglossat de l’actuació i l’aportació de cada entitat. 
 
QUARTA. Vigència 
 
El present Conveni Marc de Col·laboració serà vigent i produirà efectes des del dia de la 
seva signatura i per un termini de tres anys.  
 
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo 
per períodes d’un any. A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra la 
seva intenció de prorrogar el conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la data de 
venciment del termini de vigència, amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Els acords de pròrroga es formalitzaran per escrit mitjançant les corresponents addendes al 
present Conveni Marc de Col·laboració. 
 
CINQUENA. Extinció del Conveni Marc de Col·laboració 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del 
present Conveni Marc de Col·laboració:  
 
- La resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit abans de 

finalitzar el termini de vigència establert. 
- La resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants amb denúncia 

comunicada a l’altra part. 
- El compliment del seu objecte. 
- La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els 

requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment. 
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos contrets a la clàusula 

tercera del present Conveni Marc de Col·laboració. 
 

En cas que existeixi la voluntat d’una de les parts de denunciar el Conveni Marc de 
Col·laboració, la denúncia s’haurà de fer amb una antelació mínima d’un mes a la data en 
que es vulgui deixar el conveni sense vigència. 
 
SISENA. Grup de Treball 
 
Per tal de concretar,i desenvolupar els compromisos de les parts, previstos en la clàusula 
tercera del Conveni Marc de Col·laboració, en diferents actuacions a realitzar, es crea un 
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Grup de Treball format per dos representants de cadascuna de les parts signants del 
present Conveni Marc de Col·laboració. El Grup de Treball tindrà les funcions següents:  
 
- Proposar les actuacions a desenvolupar en el marc del Conveni Marc de Col·laboració. 
- Proposar les tasques a realitzar per cadascuna de les parts signants del Conveni Marc 

de Col·laboració. 
- Exercir de punt de trobada entre les dues entitats per integrar i complementar els treballs 

desenvolupats. 
 

Així mateix aquest Grup de Treball serà competent per conèixer, amb caràcter previ a la 
jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i discrepàncies que sorgeixin entre les 
parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, d’acord 
amb la clàusula setena següent.  
 
SETENA. Jurisdicció  
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació del present Conveni Marc de Col·laboració.  
 
En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment dels 
pactes del present Conveni Marc de Col·laboració, qualsevol de les parts signants haurà de 
sotmetre el conflicte a l’examen del Grup de Treball previst a la clàusula sisena del Conveni 
Marc de Col·laboració, a qui remetrà, a l’efecte, un escrit de sol·licitud en el termini d’un 
mes. 
 
El Grup de Treball disposarà d’un termini de quinze dies des de l’endemà de la recepció de 
la sol·licitud per tal de resoldre i notificar la resolució del conflicte a totes i cadascuna de les 
parts del Conveni Marc de Col·laboració. 
 
En el cas que sorgeixin qüestions litigioses entre les parts, aquestes seran resoltes pels 
òrgans competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.”  

 
Tercer.-  Notificar a la Generalitat de Catalunya, el present acord pel seu coneixement i 
als efectes escaients. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el Conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelo na, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, i la Fundació  Fòrum Ambiental,  per a 
l’execució del projecte “ Medi ambient a Barcelona i la seva àrea d’influènci a, una 
plataforma de promoció econòmica”.-  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: 
 
La Diputació de Barcelona contempla, dins dels seus objectius estratègics , estimular 
un treball en xarxa amb la implicació dels municipis, basat en la concertació, 
l'intercanvi i l’optimització dels recursos. 
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El món local ha de contribuir, en la mesura de les seves competències i capacitats, a 
la prevenció i reducció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i a fomentar 
una nova cultura energètica que incorpori l'eficiència i l'estalvi energètic com un valor 
principal i la promoció de les fonts d'energies renovables tot considerant la dimensió 
econòmica del medi ambient com una activitat generadora de valor socio-econòmic. 
 
La Fundació Fòrum Ambiental (FFA) té com a objectiu principal crear un espai de 
trobada, de debat i reflexió sobre l’empresa i el medi ambient que aplegui tots els 
sectors interessats. La FFA actua mitjançant iniciatives d’alt nivell i màxima 
repercussió que afavoreixin la comprensió mútua dels sectors implicats i contribueixin 
al progrés industrial i ambiental de Catalunya. 
 
La FFA ha promogut en els últims anys una sèrie d'iniciatives de col·laboració público-
privada per posar en comú les anàlisis i valoracions de les empreses i administracions, 
sobre les possibilitats i les vies perquè la gestió ambiental avanci cap a l'aplicació 
efectiva de solucions més sostenibles, amb la finalitat de consensuar diagnòstics, 
incidir sobre els reptes que cal plantejar, les polítiques per a gestionar-los i crear opinió 
en la societat. 
 
La Comissió Europea considera que l'economia verda serà un dels tres motors 
principals de l'economia en la propera dècada, juntament amb el sector de la salut i el 
de les tecnologies de la informació i la comunicació. El creixement del sector ambiental 
és una oportunitat clara per a Barcelona, la seva Àrea Metropolitana i per a Catalunya. 
 
La coincidència en els objectius i en els interessos d’ambdues institucions, per tot el 
que s’ha exposat anteriorment, comporta la  voluntat d’ambdues parts de col·laborar 
per a treballar conjuntament per a la consecució d’una sèrie d’objectius d’interès públic 
que es concreten en desenvolupar el projecte Medi Ambient a Barcelona i la seva àrea 
d’influència, una plataforma de promoció econòmica, que recollirà en diferents 
aplicacions digitals el conjunt del coneixement, capacitats, infrastructures, activitat 
econòmica, models de gestió i empreses de la gestió ambiental, per ser una eina de 
promoció econòmica internacional del sector del medi ambient. 
 

Val a dir que el règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels pactes que l’integren, 
i amb caràcter general, tant per l’article 57 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, els articles 4 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com els 
articles 107 a 112, i la disposició addicional cinquena, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; 
Altrament, la jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les 
parts signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.  
 

La Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a  l'apartat 3.4.i) 
i.1) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i  
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13 de 11 de desembre de 2013 i publicada al 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable,  es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona; l’Ajuntament de Barcelona; l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i la Fundació 
Fòrum Ambiental, d’acord amb la  minuta que es transcriu a continuació:  
 

“ Conveni de col·laboració entre 
 

Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

Medi Ambient de  l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 
i la Fundació Fòrum Ambiental 

per a l’execució del projecte “Medi ambient a Barce lona i la seva àrea d’influència, 
una plataforma de promoció econòmica”  

 
Barcelona, a 10 de juliol de 2014 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
− El Sr. Joan Puigdollers, Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de 
Barcelona, que actua facultat per acord de la Comissió de Govern de 2 de juliol de 2014, 
assistit per la Sra Rosa Martin Niubó, que actua com a secretària per delegació del Secretari 
General de 4 de juliol de 2014. 
 
− La Sra. Assumpta Escarp, v icepresidenta de l’Àrea de Medi Ambient de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), nomenada per aquest càrrec per decret de la 
Presidència de l’AMB de data 21 de juliol de 2011, resolució publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona del dia 9 d’agost de 2011. Facultada per a la signatura d’aquest 
conveni per acord de la Junta de Govern de l’AMB de data 8 de juliol de 2014. Actua 
assistida en aquest acte per la senyora Glòria Vendrell Garrido, cap del Servei de 
Secretaria, per delegació de data 8 de juliol de 2014, del senyor Sebastià Grau Àvila, 
Secretari General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per acord del Consell 
Metropolità de 21 de juliol de 2011, en funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) 
de l’article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels 
Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves 
funcions de fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
− El Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona, d’acord l’apartat 4.1.4 d) de la Refosa1/2014, 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 11 de desembre de 2013 
(publicada al BOPB de 23 de  desembre de 2013), assistit per la secretaria delegada, 
Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de las facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20 de gener de 2014). 
 
− El Sr. Ramon Roca i Enrich, qui actua en nom i representació de la Fundació 
Fòrum Ambiental, entitat inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 1332. El Sr. Roca actua en qualitat de president del patronat de la FFA, amb 
facultats suficients per aquest acte. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present 
Conveni de col·laboració i, en conseqüència 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. Que d'acord amb els estudis més recents, el mercat mundial de les tecnologies 

ambientals i de l'eficiència en l'ús dels recursos ha crescut a un ritme de l’11,8% anual 
de mitjana i se situa al voltant dels 2,2 bilions de euros. L'encariment de l'energia i dels 
recursos més escassos assegura un creixement fins a arribar als 4,4 bilions d'euros 
l'any 2025. En gran mesura, el mercat de les tecnologies verdes és la força que impulsa 
el creixement dels sectors industrials tradicionals. 

 
2. Que la Comissió Europea considera que l'economia verda serà un dels tres motors 

principals de l'economia en la propera dècada, juntament amb el sector de la salut i el de 
les tecnologies de la informació i la comunicació. El creixement del sector ambiental és 
una oportunitat clara per a Barcelona, la seva Àrea Metropolitana i per a Catalunya. 

 
3.  Que s'ha constatat que Barcelona, l'Àrea Metropolitana i per extensió Catalunya s'està 

convertint en una aglomeració (tipus clúster) d'administracions públiques, empreses, 
universitats i agents socioeconòmics expertes i experimentades en la gestió 
mediambiental, que poden exercir un clar lideratge en àrees geogràfiques (mercats) 
culturalment similars: 

 
- Llatinoamèrica: els governs i els principals organismes multilaterals que actuen a la 

zona (BID, BM, etc.) estan elevant el medi ambient fins a les primeres posicions 
en la seva agenda d'actuació política i socioeconòmica. 

 
- Mediterrani Sud i Orient Pròxim: la Unió Europea té en marxa programes 

ambiciosos d'inversió en aquesta àrea (Horitzó 2020). 
 

4.  Que forma part dels objectius de les entitats signants l’impuls de l’economia verda 
mitjançant la utilització intel·ligent del potencial de criteris ambientals per induir en tots els 
sectors econòmics i millorar-ne la competitivitat de l’economia. 

 
5.  Que la Fundació Fòrum Ambiental (FFA) té com a objectiu principal crear un espai de 

trobada, de debat i reflexió sobre l’empresa i el medi ambient que aplegui tots els 
sectors interessats, així com contribuir a desenvolupar un sector econòmic del medi 
ambient autòcton que aporti valor per a la societat. 

 
6.  Que la FFA vol desenvolupar el projecte Medi Ambient a Barcelona i la seva àrea 

d’influència, una plataforma de promoció econòmica, que recollirà en diferents 
aplicacions digitals el conjunt del coneixement, capacitats, infraestructures, activitat 
econòmica, models de gestió i empreses de la gestió ambiental, per ser una eina de 
promoció econòmica internacional del sector del medi ambient, a la vegada que una 
xarxa professional que ajudi a les empreses catalanes a fer negocis. 

 
7.  Que la FFA buscarà un soci tecnològic amb capacitat de desenvolupar el projecte i, amb 

aquesta finalitat, donarà publicitat a la recerca mitjançant un concurs per facilitar el 
màxim coneixement de la mateixa. 

 
8. Que donada la coincidència en els objectius i en els interessos de totes les institucions, 

per tot el que s’ha exposat anteriorment, subscriuen el present acord de col·laboració 
amb subjecció als següents 
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PACTES 
 

PRIMER.- OBJECTE  
 
Es objecte del present conveni l’establiment d’una col·laboració entre les entitats signants i 
la FFA per el desenvolupament material conjunt de projectes i activitats inclosos dins l’àmbit 
de competències i interessos propis de les parts i, en particular: 

 
− Treballar conjuntament per tal de donar valor als factors mediambientals amb 

l’objectiu d’induir activitat econòmica i facilitar a les empreses catalanes la sortida als 
mercats, fent de l’experiència acumulada al llarg dels anys per les entitats signants un 
factor que ajudi al seu desenvolupament en els mercats internacionals. 

 
− Col·laborar per al desenvolupament i execució de l’eina a la que es refereix el 

projecte Medi Ambient a Barcelona i la seva àrea d’influència, una plataforma de 
promoció econòmica, tot aprofitant els avantatges que ofereixen les tecnologies. 

 
− Treballar conjuntament per que el resultat final del projecte reculli l’experiència i el 

coneixement de les entitats signants i reflecteixi les capacitats i els actius dels que 
disposa Barcelona, l’Àrea Metropolitana i Catalunya en la gestió ambiental. 

 
SEGON.- OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE LES PARTS  

 
a) Compromisos de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de Medi Ambi ent de la Diputació de 
Barcelona 

 
Es comprometen a desenvolupar el contingut d’aquest conveni marc mitjançant una 
aportació econòmica o d’altra naturalesa per tal de desenvolupar el projecte Medi 
Ambient a Barcelona i la seva àrea d’influència, una plataforma de promoció econòmica, 
aportació que es recollirà, quan calgui, per cada una de les institucions signants en un 
annex o conveni específic al present conveni de col·laboració. 
 
−  Es comprometen a posar a disposició del projecte el seu networking (relacions) 

internacional  en  l’àrea  del  medi  ambient  i  faran  una  promoció  activa  de  la 
plataforma en les seves relacions amb institucions amb les que tingui signats acords. 

 
−  Es comprometen a realitzar actes i jornades que promoguin la dimensió econòmica 

del medi ambient com una activitat generadora de valor socioeconòmic. 
 

b)  Compromisos de la Fundació Fòrum Ambiental (FFA ) 
 

−  La FFA es compromet a executar per sí  mateixa i/o mitjançant tercers el contingut 
del projecte fins a la seva completa realització, així com el seu llançament al mercat i 
assegurar, en definitiva, l'èxit de la iniciativa. 

 
−  La FFA informarà a les entitats signants del procés de selecció del soci tecnològic i 

demanarà la seva opinió. 
 
−  La FFA convidarà a les entitats signants a formar part de la Comissió de Treball amb 

el soci tecnològic per fer un complet seguiment de l'evolució i execució del Projecte 
fins a la seva aprovació i llançament. 

 
−  La FFA facilitarà totes les explicacions que li siguin demanades pels signants 

respecte del projecte i, al finalitzar el mateix, justificarà la realització del projecte 
mitjançant la presentació d'una memòria justificativa. 
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TERCER.- COMPATIBILITAT AMB PROJECTES  
 
Aquest acord no és impediment per que les parts signants puguin impulsar altres projectes 
de col·laboració específics en temes de medi ambient i sostenibilitat, tant de forma bilateral 
com amb altres entitats, institucions o empreses. 
 
QUART.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Les parts signants i la Fundació Fòrum Ambiental crearan una comissió per tal de fer un 
seguiment d’aquest Conveni. 
 
Formaran part d’aquesta comissió el Director de Serveis d’intervenció, Innovació i 
Qualitat Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans-Hàbitat Urbá, per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Carles Conill per part de l’AMB, el Sr. Ramon Minoves i 
Pujols, Coordinador d’Espais Naturals i Medi Ambient, per part de la Diputació de Barcelona 
i el Sr. Leandro Barquín, Director de la Fundació Fòrum Ambiental, o persones facultades 
per substituir-los. 
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dos cops l’any. 
 
CINQUÈ.- EXECUCIÓ DEL CONVENI 
 
Les actuacions concretes que es duran a terme en virtut d'aquest conveni es concretaran 
en un calendari de treball que tindrà una durada anual, que es podrà prorrogar, i que a 
proposta de la FFA s'aprovarà a la Comissió de seguiment. Correspon a la FFA la gestió i 
execució de les actuacions que conformen el calendari i el pla de treball. 
 
La FFA assumeix el compliment de totes les accions necessàries per al desenvolupament 
del pla de treball així com la seva execució i el compliment del calendari, raó per la qual 
podrà arribar a acords amb altres entitats, organitzacions, associacions o proveïdors per a la 
bona consecució de l'objecte del conveni i la disposició dels mitjans tècnics i humans propis 
i/o mitjançant acords amb tercers necessaris per a l'execució de les accions objecte d'aquest 
conveni. 
 
SISÈ.- COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I PUBLICITAT  
 
Totes les parts consideren d'interès difondre els objectius i activitats desenvolupats en el 
marc del present Conveni. 
 
Amb aquesta finalitat, les parts podran acordar de forma conjunta, en el si de la 
Comissió de seguiment, la realització de presentacions davant mitjans i/o organitzacions 
empresarials i/o altres actors institucionals, econòmics i socials, de les actuacions que es 
duguin a terme en el desenvolupament d'aquest conveni. 
 
Les presentacions de les actuacions que es duguin a terme en el desenvolupament d'aquest 
conveni es realitzaran de manera activa i coordinada entre les parts signants d'aquest 
Conveni, que dedicaran esforços perquè aquestes tinguin el màxim abast. 
 
En totes les accions de publicitat, informació o divulgació que es realitzin en relació amb 
les actuacions objecte del present conveni, serà obligatòria la referència a les 
institucions intervinents, d'acord amb les respectives normes d'identitat corporativa. 
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SETÈ.-  RESPONSABILITATS  
 
L’execució i desenvolupament del projecte seran responsabilitat de la FFA, així com els  
acords que es puguin arribar a materialitzar amb col·laboradors, terceres empreses, 
etc., raó per la qual l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i la Secretaria de Medi Ambient de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat del Govern no assumeixen cap responsabilitat fora de les derivades del 
compliment del present Conveni. 
 
VUITÈ.- DURADA  
 
Aquest Conveni entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva signatura i tindrà una durada 
fins al dia 31 de maig de 2015, termini que es podrà allargar fins a la total finalització del 
projecte i el llançament de la plataforma, previ acord entre les parts. 
 
NOVÈ.- EXTINCIÓ DE L’ACORD  
 
Són causes d’extinció del present acord de col·laboració: 
 
a) la realització del seu objecte 
b) el transcurs del seu període de vigència 
c) el mutu acord de les parts 
d) l’incompliment greu i reiterat de les obligacions respectives assumides per les parts 
e) les generals establertes en dret. 
 
I en prova de conformitat, totes les parts signen aquest acord de col·laboració per 
quadruplicat, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 

 
Segon.-  Facultar l’Il.lm. Sr Joaquim Ferrer i Tamayo, President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per a la signatura del conveni 
corresponent. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a les entitats que intervenen. 
 
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i  25 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 


