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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 24 de juliol de 2014, a les 11 hores i 05 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, 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 Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i 
Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells 
i Berzosa 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, Arnau Funes i Romero 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 la Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i Pagès i 
els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares, Jaume Ciurana i Llevadot, Joan 
Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata i Josep Llobet Navarro. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de juliol de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, el nomenament de representants en 
les Comissions Territorials d’Urbanisme i Política Territorial, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Catalunya – La Pedrera, 
fundació especial. 
 
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. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 151/2013, 
interposat per A.R.R. contra el decret, d’11 de febrer de 2013, que desestimava la 
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reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys patits pel recurrent 
mentre es trobava ingressat en el servei Respir de Llars Mundet, consistents en una 
cremada al peu esquerre a causa de l’aigua calenta del bany. 
 
5.- 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. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 417/12-B1, 
interposat per A.E.M. contra la resolució, de 7 d’agost de 2012, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident 
de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1432, a causa de l’existència d’unes 
pedres a la calçada. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que estima el recurs 
núm. 432/2013-B interposat per C.Z.G.R. contra el decret, de 16 d’octubre de 2013, 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
desperfectes ocasionats per una infermera del centre geriàtric de les Llars Mundet  i 
reconeix el dret de l’actora a percebre una indemnització de dos mil cent noranta 
(2.190) €. 
 
7.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 18 de juny de 2014, de 
compareixença com a codemandada, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de 
Granollers, en el procediment verbal núm. 1456/2013-G, interposat per D.G.R. en 
reclamació d’indemnització pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc 
a la carretera BP-5107, a causa d’un porc senglar que va irrompre a la calçada. 
 
8.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 8 de juliol de 2014, que resol 
delegar la representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la 
Fundació IBEI – Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, del dia 9 de juliol de 2014. 
 
9.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 14 de juliol de 2014, que resol 
delegar la representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la 
Fundació Privada Palau, del dia 16 de juliol de 2014. 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els 
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona per a la contractació conjunta i 
finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals 
per a l’any 2014 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio 
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Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte “Impuls del lideratge local i 
millora de la gestió pública a Amèrica Llatina”, i recolzament a l’Observatori de 
Cooperació Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina”. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’increment 
de la quantia total màxima a aplicar als ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2014, que afecta a la gerència de Serveis d’Esports, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics dels Catàlegs de serveis dels anys 2013 i 
2012 el termini màxim de justificació dels quals finalitzà el 31/3/2014, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la resolució 
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics corresponents a la línia de 
suport denominada “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements 
constitutius de patrimoni singular local” i a la línia de suport denominada “finançament 
de la millora i del manteniment dels camins locals”, referent al Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.  
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la primera 
resolució del “Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals”, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,  l'aprovació, en el marc 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", del "Programa complementari de 
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal" i del seu règim de concertació. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la col·laboració 
amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i 
els serveis de suport que la Diputació ofereix amb relació a la “Biblioteca Can Manyer” 
d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conveni. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius  
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència (convocatòria) i del Ple 
(bases), aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores per a l’atorgament del Premi 
DIBA Apps Contest 2014  de la Diputació de Barcelona per a l’any 2014, mitjançant el 
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procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de fomentar la creació 
d’aplicacions mòbils innovadores, basades preferentment en dades obertes, el 
contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d’actuació de la Diputació de 
Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
19.- MOLLET DEL VALLÈS.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidencia, 
denegar una subvenció a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
20.- MASQUEFA.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de cinquanta-tres mil cent quaranta-tres euros amb setanta-
quatre cèntims (53.143,74) € a l'Ajuntament de Masquefa, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
21.- CARDEDEU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de cent vuit mil tres-cents seixanta-dos euros amb quinze 
cèntims (108.362,15) € a l'Ajuntament de Cardedeu, a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
22.- CABRERA DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de vint-i-nou mil sis-cents setanta-vuit euros amb 
setanta-tres cèntims (29.678,73) € a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 
23.- LLIÇÀ D’AMUNT.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de seixanta-nou mil dos-cents vint-i-tres euros amb 
tretze cèntims (69.223,13) € a l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
24.- ARENYS DE MAR.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de cent setze mil quatre-cents noranta-vuit euros 
amb cinquanta-dos cèntims (116.498,52) € a l'Ajuntament d’Arenys de Mar, a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2014. 
 
25.- ALELLA.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de noranta-vuit mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb cinc 
cèntims (98.384,05) € a l'Ajuntament d’Alella, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
26.- CUBELLES.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de vint-i-vuit mil quatre-cents vint-i-set euros amb vuitanta-un 
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cèntims (28.427,81) € a l'Ajuntament de Cubelles, a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
Caixa de Crèdit 
 
27.- ARENYS DE MUNT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per un import de 
cent setanta-cinc mil (175.000) €, per a finançar l’actuació local denominada 
“Urbanització superficial Riera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
28.- CABRERA DE MAR.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa a l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per un import de 
setanta-cinc mil (75.000) €, per a finançar l’actuació local denominada “Arranjament via 
pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
29.- CABRERA DE MAR. - Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per un import de 
cent mil (100.000) €,  per a finançar l’actuació local denominada “Adequació Castellet 
com a casal d'avis”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
30.- CALDERS.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Calders, per un import de cent quaranta mil 
(140.000) €, per a finançar l’actuació local denominada “Instal.lació LED”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
31.- CERCS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Cercs, per un import de trenta mil (30.000) €, 
per a finançar l’actuació local denominada “Reforma pl. Veïns de Sant Jordi”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
32.- LA GARRIGA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de la Garriga, per un import de  
quaranta-set mil set-cents cinquanta-sis euros amb divuit cèntims (47.756,18) €, per a 
finançar l’actuació local denominada “Bar Pinetons”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
33.- LA GARRIGA.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de la Garriga, per un import de cent 
vint-i-quatre mil tres-cents noranta-nou euros amb vint-i-nou cèntims (124.399,29) €, 
per a finançar l’actuació local denominada “Piscina descoberta”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
 
34.- JORBA.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Jorba per un import de cent setanta-cinc mil 
(175.000) €, per a finançar l’actuació local denominada “Inversions executades”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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35.- MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat, per un import decent setanta-cinc mil (175.000) €, per a finançar l’actuació 
local denominada “Sala polivalent pavelló”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
36.- EL PLA DEL PENEDÈS.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’el Pla del Penedès, per un import 
de trenta-un mil tres-cents (31.300) €, per a finançar l’actuació local denominada 
“Manteniment via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
37.- EL PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’el Pla del Penedès, per un import 
de trenta-sis mil cinc-cents (36.500) €, per a finançar l’actuació local denominada 
“Millores urbanístiques”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
38.- EL PLA DEL PENEDÈS.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’el Pla del Penedès, per un import 
de trenta-dos mil dos-cents (32.200) €, per a finançar l’actuació local denominada 
“Millora via pública i equipaments”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
39.- SANT MARTÍ DE TOUS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, per un import 
de cent cinquanta mil (150.000) €, per a finançar l’actuació local denominada “Pl. M. 
Girona i Cal Frarés”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
40.- LA TORRE DE CLARAMUNT.-  Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt, per un import de cent setanta-cinc mil (175.000) €, per a finançar l’actuació 
local denominada “Arranjament camí Torre Baixa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
41.- VALLBONA D'ANOIA.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, per un import 
de vint-i-tres mil nou (23.009) €, per a finançar l’actuació local denominada 
“Rehabilitació casa consistorial”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
42.- SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la modificació d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
per un import de noranta-quatre mil nou-cents noranta-vuit euros amb quaranta-vuit 
cèntims (94.998,48) €, per a finançar l’actuació local denominada “Piscina municipal”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, per destinar vint-i-cinc mil nou-cents 
trenta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims (25.938,48) €, al finançament de l’actuació 
“Expropiació finca Verdaguer”, amb les mateixes condicions. 
 
43.- SANT LLORENÇ SAVALL.-  Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
per un import de vint-i-cinc mil nou-cents trenta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims 
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(25.938,48) €, per a finançar l’actuació local denominada “Expropiació finca 
Verdaguer”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per al 
finançament de “Piscina municipal” . 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Comerç Urbà 
 
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
revocació inicial de les subvencions atorgades, en règim de concurrència competitiva, 
a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 
2013, en el marc de la convocatòria número 2013/5183, que s’havien d’executar en el 
període d’1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013 i justificar com a màxim fins 
el 31 de març de 2014. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’adhesió, 
fins el 31 de desembre de 2014, al servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma DIBA-HESTIA, destinat a la gestió integral dels serveis socials per a la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, ofert en mode servei pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. d’import cent trenta-cinc mil (135.000) € IVA 
inclòs. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona, en resolució de l’expedient núm. 2014/2719. 
 

47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci per a 
la Defensa de la Conca del Riu Besós, en resolució de l’expedient núm. 2014/4225. 
 

48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de INVICAT, en 
resolució de l’expedient núm. 2014/4360. 
 

49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Autopistes 
Concesionaria Española SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/4361. 
 

50.- Dictamen que proposa prorrogar una autorització d’obres a favor de l’Institut 
Català de Paleontologia, en resolució de l’expedient núm. 2013/2987. 
 

51.- Dictamen que proposa la denegació d’una autorizació d’obres a favor de la Casa 
Rural Cal Moro, en resolució de l’expedient núm. 2014/3975. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

8/297 

Conveni de col·laboració 
 

52.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, 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 la Generalitat, de les obres de la Variant de Calldetenes 
(carretera N-141, del p.k. 1+500 al 3+000), i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
53.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Taradell, 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 l’actuació “Traspàs de 
titularitat i Projecte constructiu de reurbanització de l’Avda. Mossèn Cinto Verdaguer, 
entre la ctra. de Montrodon i la ctra. de Balenyà al T.m. de Taradell”. 
 
54.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Subirats, 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 la Diputació, de l’actuació “Millora de l’accés a 
la urbanització Casablanca des de la carretera C-243b. T.m. Subirats” 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 
 

55.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als 
ajuntaments i organismes autònoms amb competències en matèria d’educació, de la 
província de Barcelona, per a fer front a les despeses del transport escolar, en el marc 
de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, exercici 2015, per un import total 
màxim de cinquanta-quatre mil (54.000) €. 
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, el canvi de destí de la 
subvenció atorgada l’any 2013 al Sr. Sergio Rubén Rojas Cardila en la línia de millora 
d’habitatges als parcs naturals, per un import de dos mil quatre-cents set euros amb 
noranta cèntims (2.407,90) €. 
 

57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la 
subvenció atorgada a l’empresa Aramersa, SA, en la convocatòria de l’any 2012 
adreçada a empreses de serveis, per no executar ni justificar l’activitat subvencionada, 
dins la data de termini, per un import de quatre mil vuit-cents quaranta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims (4.842,52) €. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la Instrucció per 
a l’ambientalització de la contractació (IAC) a la Diputació de Barcelona i els seus ens 
dependents, amb l’objecte d’incorporar criteris ambientals en els procediments de 
contractació administrativa. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 10 de juliol de 2014.-   Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 10 de juliol de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, el  nomenament de 
representants en les Comissions Territorials d’Urba nisme i Política Territorial,  
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la  Generalitat de Catalunya.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
El Decret 68/2014, de 20.5.2014, del Departament de Territori i Sostenibilitat, publicat 
al DOGC 6628 de 22.5.2014, pel qual es regula la composició i el funcionament intern 
dels òrgans urbanístics de la Generalitat de Catalunya de caràcter col·legiat,  estableix 
qui ha d’ocupar cadascuna de les vocalies en les diferents Comissions. 
 
De totes les Comissions creades, a la Diputació de Barcelona, en tant que no s’hagin 
constituït els consells de vegueries, segons la DT 5ª del dit Decret, li correspon formar 
part de les següents: 
 

- Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
- Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central i 
- Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya 

 
Així, doncs, d’acord amb la DT 5ª en relació a l’art. 5 del Decret 68/2014 respecte de la 
Comissió de Política Territorial, i l’art. 9 respecte de les Comissions Territorials, 
correspon a la Diputació de Barcelona designar un representant per a cada una de les 
citades Comissions, així com un representant suplent per a cada titular (art. 27). 
 
En aquest sentit, el Departament de Política Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, va adreçar un escrit a la Presidència de la Diputació de Barcelona, 
interessant la designació d’aquests representants durant el mes de juliol d’enguany, ja 
que les Comissions han de constituir-se en el proper mes de setembre. 
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Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant 
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
El Decret 68/2014 preveu que la designació d’aquests representants sigui efectuada 
pel Ple de la Corporació. 
 
Això, però, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar 
la designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de data 
26.7.2011,  va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta 
de Govern la designació de representants. 
 
Així, la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d’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 
al BOPB de 23 de desembre de 2013, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de 
Govern la designació de representants, per delegació el Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple,  dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Designar representants de la Diputació de Barcelona, en la qualitat que 
s’indica i per a la Comissió corresponent, d’acord amb el què es detalla a continuació: 
 
1.- Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona  
 
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, a les persones següents, 
d’acord amb l’art. 12.3 i) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició 
i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legial, 
en relació a la DT 5ª : 
 

Titular:    Anna Mochales Collado 
Suplent:  Eulàlia Mata Dumenjó 
 

2.- Comissió Territorial d’Urbanisme de la Cataluny a Central  
 

Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, de la Generalitat de Catalunya, a les persones 
següents, d’acord amb l’art. 12.3 i) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la 
composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de 
caràcter col·legial, en relació a la DT 5ª : 
 

Titular:    Anna Mochales Collado 
Suplent:  Eulàlia Mata Dumenjó 
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3.- Comissió de Política Territorial i Urbanisme de  Catalunya  
 
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Política 
Territorial i Urbanisme de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, a les persones 
següents , d’acord amb l’art. 5.3 c) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la 
composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de 
caràcter col·legial, en relació a la DT 5ª: 
 
Titular:    Francesc X. Forcadell Esteller 
Suplent: J.Recaredo Vidiella Roca  
 
Segon.-  Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les 
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat, 
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es 
modifiquin abans.  
 
Tercer.-  Notificar els acords precedents al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya i persones afectades, per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, mo dificar la designació de 
representant de la Diputació de Barcelona en la Fun dació Catalunya – La 
Pedrera, fundació especial.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts. 
 
D’entre aquests ens, a la Fundació Catalunya – La Pedrera, Fundació especial, la 
representació va recaure en el President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras. 
 
Respecte d’aquesta representació i per la pròpia naturalesa de l’ens, es considera 
oportú modificar-la i assignar-la, pel termini de representació que resta d’acord amb els 
propis Estatuts, al Diputat President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal. 
 
Això, però, i sens perjudici de la previsió estatutària, en general s’ha d’entendre que 
totes les designacions de representació efectuades, tant aquestes com les que es 
facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, quedaran sense efecte a la fi del 
mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la 
designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de data 
26.7.2011,  va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta 
de Govern la designació de representants. 
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Així, la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d’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 
al BOPB de 23 de desembre de 2013, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de 
Govern la designació de representants, per delegació el Ple. 
 
Així, doncs, vista la modificació proposada, i atesa la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras 
com a representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Catalunya – La 
Pedrera, Fundació Especial, efectuat en el propi acord que aprovava la incorporació de 
la Diputació de Barcelona a la Fundació, adoptat pel Ple en la sessió de data 
31/1/2013 (ref. AP 3/13). 
 
Segon.-   Designar l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal, Diputat President Delegat 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, com a representant 
de la Diputació de Barcelona en els òrgans de Govern de la Fundació, a qui es 
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.-  Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les 
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat, 
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es 
modifiquin abans.  
 
En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en 
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua 
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma 
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven 
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la 
Corporació.   
 
Quart.-  Notificar els acords precedents a la Fundació i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i efectes 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. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
151/2013, interposat per A.R.R. contra el decret, d ’11 de febrer de 2013, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels danys 
patits pel recurrent mentre es trobava ingressat en  el servei Respir de Llars 
Mundet, consistents en una cremada al peu esquerre a causa de l’aigua calenta 
del bany.-  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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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 151/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per A.R.R. contra el decret de la Diputació de Barcelona, d’11 de febrer de 
2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys patits pel recurrent en el seu peu esquerre a causa de la cremada produïda per 
l’aigua calenta del bany, mentre es trobava ingressat en el servei Respir de Llars 
Mundet. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en 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, d’una banda, resulta provat que 
la ràtio d’assistència per usuari era correcta i que l’actor no tenia limitada la seva 
capacitat de consciència al punt d’haver d’impedir de forma mecànica els seus 
moviments, amb la qual cosa no resulta factible la vigilància personal, permanent i 
exclusiva sobre ell; i, d’altra banda, no s’ha acreditat un mal funcionament del servei 
pel que fa a la temperatura de l’aigua. 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. 
 
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. 16 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 151/2013, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per A.R.R. contra el decret de la Diputació de 
Barcelona, d’11 de febrer de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys patits pel recurrent en el seu peu esquerre a causa 
de la cremada produïda per l’aigua calenta del bany, mentre es trobava ingressat en el 
servei Respir de Llars Mundet, ja que no es donen els requisits legalment establerts 
per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- 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. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
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417/12-B1, interposat per A.E.M. contra la resoluci ó, de 7 d’agost de 2012, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels danys 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc  a la carretera BV-1432, a causa 
de l’existència d’unes pedres 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. 16 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 417/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per A.E.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 7 d’agost de 
2012, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-1432, a causa de l’existència de pedres 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. 
 
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. 16 de 
Barcelona, en el procediment 417/2012, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per A.E.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
7 d’agost de 2012, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-1432, a causa de l’existència de pedres a la calçada, ja 
que no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, 
en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
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6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13  de Barcelona, que estima el 
recurs núm. 432/2013-B interposat per C.Z.G.R. cont ra el decret, de 16 d’octubre 
de 2013, que desestimava la reclamació de responsab ilitat patrimonial formulada 
pels desperfectes ocasionats per una infermera del centre geriàtric de les Llars 
Mundet  i reconeix el dret de l’actora a percebre u na indemnització de dos mil 
cent noranta (2.190) €.-  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. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 432/2013-B, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat per C.Z.G.R. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 16 d’octubre 
de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
la recurrent pels desperfectes ocasionats en el seu audiòfon quan una infermera del 
centre geriàtric de les Llars Mundet el va trencar en passar per damunt amb una cadira 
de rodes. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament l’existència de nexe causal entre el trencament de l’audiòfon 
de la demandant i el deficient funcionament del centre geriàtric, als efectes d’allò que 
disposen els articles 139 i següents de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat 432/2013-B, que 
estima el recurs contenciós administratiu interposat per C.Z.G.R. contra el decret de la 
Diputació de Barcelona, de 16 d’octubre de 2013, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per la recurrent pels desperfectes ocasionats en 
el seu audiòfon quan una infermera del centre geriàtric de les Llars Mundet el va 
trencar en passar per damunt amb una cadira de rodes. En conseqüència: 
− Anul·la l’acte administratiu impugnat, per ser contrari a dret. 
− Reconeix el dret de l’actora a percebre una indemnització de 2.190 €  a càrrec de 

la Diputació de Barcelona, amb els interessos legals. 
− Condemna la demandada a estar i passar pels precedents pronunciaments. 
− Imposa les costes del procediment a càrrec de la Diputació de Barcelona, fins el 

límit de 900 €. 
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Segon.-  Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes, 
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
7.- Donar compte del decret de la Presidència, de d ata 18 de juny de 2014, de 
compareixença com a codemandada, davant el Jutjat d e Primera Instància núm. 
1 de Granollers, en el procediment verbal núm. 1456 /2013-G, interposat per 
D.G.R. en reclamació d’indemnització pels danys der ivats de l’accident de trànsit 
que va tenir lloc a la carretera BP-5107, a causa d ’un porc senglar que va 
irrompre a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers ha citat la Diputació de Barcelona 
per comparèixer com a codemandada, juntament amb l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor i la Societat de Caçadors de Sant Pere de Vilamajor, en el Procediment 
Verbal núm. 1456/2013-G, interposat pel senyor D.G.R., en reclamació d’indemnització 
pels danys físics i materials derivats de l’accident de circulació que va tenir lloc el dia 
29 d’octubre de 2012 a la carretera BP-5107, quan un porc senglar va irrompre 
sobtadament a la calçada. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té contractada 
amb  la Companyia asseguradora Axa Seguros Generales S A de Seguros y 
Reaseguros (en endavant Axa), per assumir els riscos en matèria de responsabilitat 
patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació en els processos 
jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria, aquesta ha designat el senyor 
Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el 
procurador dels tribunals senyor Ramon Davi Navarro per assumir la defensa i la 
representació de la Corporació en el recurs de referència pel que escau ratificar 
aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
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d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer com a codemandada en el Procediment Verbal núm. 
1456/2013-G, interposat pel senyor D.G.R., en reclamació d’indemnització pels danys 
físics i materials derivats de l’accident de circulació que va tenir lloc el dia 29 d’octubre 
de 2012 a la carretera BP-5107, quan un porc senglar va irrompre sobtament a la 
calçada. 
 
Segon.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el Procediment Verbal a la companyia asseguradora Axa, i ratificar la designa 
realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor Domingo Rivera López i del 
procurador dels tribunals Ramon Davi Navarro. 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’Axa. 
 
8.- Ratificació del Decret de la Presidència de dat a 8 de juliol de 2014, que resol 
delegar la representació de la Diputació de Barcelo na per a la reunió del Patronat 
de la Fundació IBEI – Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, del dia 9 de 
juliol de 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona forma part del Patronat de la Fundació Privada, Institut de 
Barcelona d'Estudis Internacionals -IBEI- on està representada pel Diputat Il·lm. Sr. 
Joan Carles Garcia Cañizares, com a titular, i pel Sr. Jordi Castells Masanes com a 
suplent.  
 
La Fundació  ha convocat sessió del Patronat pel dia 9.7.2014, a la qual ni el Sr. 
Garcia Cañizares ni el Sr. Castells podran assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder substituir al Sr. 
Garcia Cañizares.  
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern, que tindrà la propera sessió el dia 10.7.2014. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 11.12.2013 i publicada al BOPB  de 23.4.13,  que atribueix a la 
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta 
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de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la 
propera sessió, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.-  Designar el Sr. Jonatan Jorba Giménez , Tècnic de la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona, representant d’aquesta Corporació en el 
Patronat de la Fundació Privada, Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals -IBEI-, 
en substitució del Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, només per assistir a la sessió 
convocada pel dia 9.7.2014. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
9.- Ratificació del Decret de la Presidència de dat a 14 de juliol de 2014, que resol 
delegar la representació de la Diputació de Barcelo na per a la reunió del Patronat 
de la Fundació Privada Palau, del dia 16 de juliol de 2014.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del 
tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona forma part del Patronat de la Fundació Privada Palau on 
està representada pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
 
La Fundació  ha convocat sessió del Patronat pel dia 16.7.2014, a la qual el Sr. Esteve 
no podrà assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, en favor del Diputat Il·lm. 
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares.  
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern, que tindrà la propera sessió el dia 24.7.2014. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 11.12.2013 i publicada al BOPB  de 23.4.13,  que atribueix a la 
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta 
de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la 
propera sessió, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 

Primer.-  Designar l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, representant d’aquesta 
Corporació en el Patronat de la Fundació Privada Palau, en substitució de l’Excm. Sr. 
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Salvador Esteve Figueras, en la representació que ostenta, només per assistir a la 
sessió convocada pel dia 16.7.2014. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
de col·laboració entre l’Administració de la Genera litat de Catalunya, mitjançant 
els Departaments de la Presidència, d’Interior i d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcel ona per a la contractació 
conjunta i finançament de la campanya de comunicaci ó sobre la prevenció dels 
incendis forestals per a l’any 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Diputació de Barcelona ha dut a terme programes d'anàlisi i disseny d'estratègies i 
de sistemes per a la prevenció dels incendis forestals i, des de l’any 2001, durant els 
mesos d’estiu, ha impulsat diverses accions de comunicació per tal de sensibilitzar la 
ciutadania dels riscos que cal prevenir i de les actituds responsables que cal adquirir, 
amb l’objectiu d’evitar els incendis forestals. 
 
Atès que el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a través de 
la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, d’acord amb l’article 30.1 del Decret 
118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, té les 
competències relatives a la coordinació de la publicitat institucional i la definició dels 
criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona i els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la signatura del Conveni de 
col·laboració en matèria de prevenció d’incendis forestals, de 2 de maig de 2005, van 
assolir un acord institucional per tal d’unificar esforços i millorar les polítiques de 
prevenció d’incendis forestals i que en el marc d’aquesta col·laboració, s’inclouen les 
accions de comunicació, que consisteixen en la difusió d’una campanya de publicitat 
conjunta, amb una distribució compartida en la inversió de mitjans. 
 
Vist que l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc pels 
serveis de gestió i inserció de publicitat institucional que es difonguin en tots o en 
algun/s dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, 
exterior i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius i que 
aquest Acord marc té vigència prorrogada fins al 23 de febrer de 2015 (2011055/01).  
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Atès que aquest Acord permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la 
contractació d’espais publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i 
de planificació en els diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les 
diferents campanyes de comunicació dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat, dels organismes i de les entitats que en depenen.  

 
Atès que els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural així com la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb 
el Departament de la Presidència en aquesta actuació. 

 
Atès que existeix consignació a l’aplicació pressupostària G/10600/927A0/45000 del 
vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.  
 
Vist l’article 109.5 del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vista la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a 2014, relativa al règim de 
contractacions conjuntes. 

 
Vist que l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment  
de les administracions públiques de Catalunya, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, regula la forma i 
contingut dels convenis de col·laboració. 

 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. De registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar  la formalització del conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de 
Barcelona per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació 
sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2014, d’acord amb la minuta que 
es transcriu a continuació. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE L A GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT ELS DEPARTAMENTS DE LA PRESID ÈNCIA, D’INTERIOR 
I D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I ME DI NATURAL I LA 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUN TA I 
FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE LA PREVENCIÓ DELS 
INCENDIS FORESTALS PER A L’ANY 2014. 
 

INTERVENEN 
 
D’una banda, el senyor Jordi Vilajoana i Rovira, secretari general de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, amb NIF XXXXXXXXX, en ús de les facultats previstes al punt 1.6 
de la Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament de la Presidència a favor de les persones titulars de la Secretaria 
General, de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del 
Govern (DOGC núm. 6303, de 29.1.2013). 
 
D’altra banda, l’Hble. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, en nom i representació d’aquest departament, d'acord amb 
l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
  
D’altra banda l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en ús de les 
facultats que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
I d’altra banda, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de 
Barcelona, amb NIF P0800000B, en nom i representació d’aquesta entitat, d'acord amb 
l'apartat 2.4.e de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de 
desembre de 2013), assistit per la Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de 
les facultats reservades per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 
de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 
de gener de 2014. 
 
Es reconeixen plenament i mútua capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest 
acte en el qual 
 

MANIFESTEN 
 
1.Que el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General d’Atenció 
Ciutadana i Difusió, d’acord amb l’article 30.1 del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de 
reestructuració del Departament de la Presidència, té les competències relatives a la 
coordinació de la publicitat institucional i la definició dels criteris per al desenvolupament de 
les campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la Generalitat i de les entitats 
que en depenen. 
 
2.Que l’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració en 
matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular els aspectes més 
tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa viària i xarxa de punts 
d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències, entre altres. 
 
3.Que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 15 de febrer de 2011 determina 
que la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència de la 
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Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de publicitat institucional així com 
el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació de les campanyes que vulguin 
realitzar els departaments de l’Administració de la Generalitat. 
 
4.Que segons aquest mateix acord del Govern la contractació i el finançament corresponent 
a la gestió i inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del 
departament, organisme o entitat que les promogui però aquelles campanyes que pel seu 
especial interès públic i/o caràcter transversal ho requereixin podran ser gestionades i 
contractades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. 
 
5.Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc pels serveis 
de gestió i inserció de publicitat institucional que es difonguin en tots o en algun/s dels 
mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, exterior i internet, noves 
tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius. Aquest Acord marc té vigència 
prorrogada fins al 23 de febrer de 2015 (2011055/01).  
 
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais 
publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de planificació en els 
diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les diferents campanyes de 
comunicació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels organismes i de les 
entitats que en depenen.  
 
6.Que atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya, la 
campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les seves 
conseqüències està considerada de caràcter transversal i aconsella, ateses les limitacions 
pressupostàries actuals, centralitzar la contractació a fi d’obtenir el màxim rendiment des del 
punt de vista de la relació difusió/cost de la inversió prevista.  
 
7.Que els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural així com la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el 
Departament de la Presidència en aquesta actuació. 
 
8.Que, en tractar-se d’una contractació conjunta cal acollir-se a la disposició addicional 
segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic per a 2014. 
 
9. Que el Departament de la Presidència, en data 28 de gener de 2014 ha iniciat la 
contractació de la creativitat, disseny, realització i producció d’una campanya de publicitat 
institucional per a fomentar la prevenció dels incendis forestals.   
 
10.Que l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment  de les 
administracions públiques de Catalunya, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa, regula la forma i contingut dels 
convenis de col·laboració. 
 
Per tot l’anterior, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, amb 
subjecció als següents  
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i 
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d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona per 
a la definició de la forma i imports de finançament de la campanya de comunicació de 
prevenció dels incendis forestals per a l’exercici 2014. 
 
Segon.- Condicions sobre la contractació i finançament de la campanya 
 
El Departament de la Presidència serà l’òrgan de contractació i el responsable de coordinar 
la campanya, tant de la creativitat com de les insercions als mitjans de comunicació. La 
contractació de les insercions es durà a terme segons el vigent Acord Marc pels serveis de 
gestió i inserció de publicitat institucional. 
 
Els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la 
Diputació de Barcelona finançaran, juntament amb el Departament de la Presidència, la 
contractació esmentada, d’acord amb el que s’indica al pacte tercer. 
 
Tercer.- Finançament 
 
Tenint en compte la importància que suposa per al país fomentar la prevenció dels incendis 
forestals, així com el llarg període de campanya (durada aproximada d’uns 3 mesos), es 
pretén que la campanya d’enguany assoleixi entre la ciutadania el mateix nivell de difusió 
que l’any anterior, en què el cost de les insercions va ser d’1.500.000 €, IVA inclòs. Aquest 
mateix import és el que preveuen les parts per a 2014. 
 
Aquesta part corresponent a les insercions publicitàries és la que es sufragarà conjuntament 
entre les parts signants d’aquest conveni com segueix: 
 
El Departament d’Interior es compromet a aportar la quantitat de 100.000 €, per a la inserció 
als mitjans de comunicació, que haurà de transferir al Departament de la Presidència, a la 
signatura del present conveni. Aquest import representa un percentatge del 6,67 % del total 
previst per a insercions.  
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es compromet 
a aportar la quantitat de 120.000 €, per a la inserció als mitjans de comunicació, amb càrrec 
a les partides pressupostàries  AG07 D/227001300/5510/0000 ( per import de 7.680 €) i 
AG07 D/226000300/5510/0000 (per import de 112.320 €), que haurà de transferir al 
Departament de la Presidència, a la signatura del present conveni. Aquest import representa 
un percentatge del 8,00 % del total previst per a insercions. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de 115.000 €, per a la 
inserció als mitjans de comunicació, que haurà d’ingressar al Tresor de la Generalitat, al 
número de compte XXXXXXXXX, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10600/927A0/45000, del pressupost vigent de la Diputació de Barcelona. Aquest import 
representa un percentatge del 7,67 % del total previst per a insercions i es farà efectiu de la 
següent manera:  
 
- Cinquanta-set mil cinc-cents (57.500) € a la signatura del present conveni. 
- Cinquanta-set mil cinc-cents (57.500) € prèvia presentació d’un informe emès per la 

comissió de seguiment acreditatiu del compliment dels objectius de la col·laboració 
previstos així com de l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució. 

 
L’import restant fins a la totalitat de l’import contractat, un 77,66 % del total, anirà a càrrec 
del Departament de la Presidència, sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 
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Quart.- Seguiment i control 
 
Es crea una Comissió de Seguiment paritària amb representats dels diferents departaments 
i institucions signants. Aquesta Comissió té caràcter tècnic i vetlla pel seguiment i avaluació 
de l’execució d’aquest encàrrec, així com per la resolució de les qüestions tècniques que 
s’hi puguin plantejar.  
 
La Comissió es reunirà sempre que una part ho sol·liciti, a la seu de la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió. Si s’escau, un/a funcionari/ària d’aquesta unitat n’aixecarà 
acta. 
 
Integren aquesta Comissió de Seguiment:  
 
Per part del Departament de la Presidència: 
• El/la responsable de publicitat institucional de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i 

Difusió 
 
Per part del Departament d’Interior: 
• El/la cap de Comunicació 
• Un/a funcionari/ària de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments 
 
Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: 
• El/la cap de Comunicació 
• El/la subdirector/a de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni de la Direcció de 

Serveis 
 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
• El/la cap del Gabinet de Premsa i Comunicació 
• El/la cap del Servei de Difusió i Projectes Editorials 
 
Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personal tècnic de les 
seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin de tractar. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
El termini de vigència del conveni s’inicia en la data de la seva signatura i s’estén fins el final 
de la durada de la inserció i l’efectiu ingrés de totes els imports acordats el pacte tercer 
d’aquest conveni, dins de l’exercici 2014.  
 
Aquest conveni de col·laboració pot ser prorrogat per a l’any 2015, per mutu acord de les 
parts, sempre que hi hagi la necessitat d’inserir novament la campanya de comunicació 
objecte d’aquest conveni i segons les disponibilitats pressupostàries. La pròrroga es 
formalitzarà amb la signatura d’una addenda al present conveni, en la qual es fixaran entre 
les parts els nous termes de col·laboració i finançament. 
 
Sisè.- Resolució anticipada 
 
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són: 
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La voluntat de qualsevol de les parts formalitzada amb un preavís de dos mesos. 
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c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants 
del conveni. 

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

e) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té el caràcter de conveni de col·laboració d’acord amb el que disposa el 
capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vuitè.- Jurisdicció competent 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment 
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua, 
en el marc de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula cinquena. 
 
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, les parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Novè.- Publicitat 
 
En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament de la 
Presidència publicarà aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
web del Departament. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document, per 
quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent quinze mil (115.000)€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10600/927A0/45000, del vigent pressupost de la 
Corporació en favor de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les obligacions 
derivades del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació conjunta i el finançament de la campanya de comunicació sobre la 
prevenció dels incendis forestals per a l’any 2014.  
 
Tercer.-  Procedir  al pagament de la despesa de cent quinze mil (115.000) €, d’acord 
amb el previst al pacte tercer del conveni. 
 
Quart.-  Notificar els presents acords a la Generalitat de Catalunya per al seu 
coneixement i efectes. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barc elona i la Fundació Ortega i 
Gasset - Gregorio Marañón per consolidar les actuac ions relatives al projecte 
“Impuls del lideratge local i millora de la gestió pública a Amèrica Llatina”, i  
recolzament a l’Observatori de Cooperació Descentra litzada Unió Europea –  
Amèrica Llatina”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset és un centre de formació de 
postgrau i investigació en Ciències Socials i Humanitats creat en 1986 en la Fundació 
José Ortega i Gasset (actualment Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón), i 
adscrit a la Universitat Complutense de Madrid. Es caracteritza, per tant, per ser un 
institut promogut i gestionat per una entitat privada, adscrit a una universitat pública. 
L’Institut Universitari es regula a partir d’un règim intern el qual contempla, en el seu 
article 16, que la seva gestió administrativa i econòmica correspon a la Fundació 
Ortega i Gasset - Gregorio Marañón, motiu pel qual es formalitza la present 
col·laboració amb aquesta fundació. A nivell estructural està conformat per institucions 
del sector públic, acadèmic, empresarial i de la societat civil i dedica els seus esforços 
a l’estudi i millora de l’Administració Pública. També compta amb l’Institut GOBERNA, 
Escola de Política i Alt Govern, dedicada a l’estudi i millora de l’Administració Pública.  
 
GOBERNA, des de la seva seu a Madrid, ofereix formació acadèmica, intercanvi 
d’experiències, assessoria i investigació especialitzada, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de capacitats en l’exercici de la política i l’alt govern, articular 
coneixements per impulsar un lideratge polític capaç de construir una nova agenda 
pública i potenciar l’espai públic i el diàleg entre actors públics i privats. 
 
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona promou, des de la seva estratègia de 
cooperació al desenvolupament i el seu treball en la província de Barcelona, iniciatives 
que recolzen el reforç de les polítiques públiques i la gestió dels serveis públics bàsics, 
a més de les aliances entre actors dels territoris com a estratègia de desenvolupament 
local. Concretament la tasca de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit contribueix 
a: 
 

a) Enfortir els processos de transformació social i de desenvolupament 
institucional, econòmic i social dels països tercers, tot impulsant el paper dels 
governs locals com a actors rellevants de la cooperació al desenvolupament 
(descentralitzada pública); i  

 
b) Fomentar el coneixement de la realitat dels països en desenvolupament, 

facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular el 
compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats 
al món. 
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Així mateix, la Diputació de Barcelona té com a objectius específics ser un actor de la 
cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la governabilitat i les 
polítiques públiques locals, així com promoure intercanvis de coneixements, bones 
pràctiques i innovació a través d’aliances entre el sector públic, l’empresa, l’acadèmia i 
la societat civil com a estratègia de desenvolupament local. 
 
Un dels instruments dels que disposa la Diputació de Barcelona per a aquesta finalitat 
és l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina (en 
endavant Observatori). L’Observatori, creat en 2004 sota el lideratge de la Diputació 
de Barcelona en partenariat amb la Intendència de Montevideo (Uruguai), s’ha 
convertit en un centre de referència mundial en l‘àmbit de la cooperació 
descentralitzada pública, especialitzat en la generació de continguts en temàtiques 
clau per als governs locals i en la capacitació entorn a les relacions internacionals i la 
cooperació al desenvolupament. 
 
La Diputació de Barcelona, la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón i l’Institut 
Universitari d’Investigació Ortega i Gasset posseeixen una estreta i fructífera trajectòria 
de cooperació conjunta que s’ha materialitzat en el desenvolupament de diverses 
col·laboracions en diferents àmbits. 
 
Concretament, l’any 2012 aquestes institucions signaren un conveni de col·laboració 
juntament amb la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d’Administració i 
Polítiques Públiques (FIIAPP), amb l’objectiu de llençar GOBERNA-Ciutat (Barcelona) 
com a plataforma de foment de desenvolupament local i creixement inclusiu, la qual 
incorpora a GOBERNA la dimensió local i territorial. L’any 2013, mitjançant una nova 
col·laboració, les dues institucions apostaren per a la promoció de la cooperació 
públic-privada en la gestió de serveis municipals a Amèrica Llatina. Així mateix, 
donaren impuls al lideratge local i a la millora de la gestió pública i la governança 
locals a Amèrica Llatina. En aquest mateix període, a través de la plataforma de 
formació GOBERNA, ambdues institucions col·laboraren en la realització d’un curs 
online sobre cooperació descentralitzada de l’Observatori. 
 
En base als antecedents exposats i a la voluntat d’aquestes institucions de continuar 
col·laborant en àrees d’interès mutu, mitjançant el present acte es proposa l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i 
Gasset - Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte “Impuls 
del lideratge local i millora de la gestió pública a Amèrica Llatina, i recolzament a 
l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina”. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local.  
 
Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset 
- Gregorio Marañón s’exclou de l’àmbit dels contractes del sector públic d’acord amb la 
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previsió establerta a l’article 4.1.d) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Atès que 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 3.4.i.3) 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón, el text de la qual es transcriu a 
continuació:   
 

“ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BAR CELONA Y LA 
FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET - GREGORIO MARAÑÓN PARA C ONSOLIDAR LAS 
ACTUACIONES RELATIVAS AL PROYECTO “IMPULSO DEL LIDE RAZGO LOCAL Y 
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA, Y A POYO AL 
OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN E UROPEA – 
AMÉRICA LATINA” 
 
De una parte, la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, con domicilio en XXXX, y 
representada por D. Fernando Vallespín Oña, en calidad de Secretario General de la 
Fundación, en virtud de escritura pública de fecha 13 de marzo de 2014, otorgada por el 
notario de Madrid, señor F.J.V.Q.P. 
 
Y, de otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (08008) y NIF XXXXXXXXX, representada por su Presidente, Exc. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, a tenor de las competencias que le confiere el Texto Refundido 1/2014, 
sobre nombramientos y delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno, aprobado por el Decreto de la Presidencia 
núm. 11876/13, de fecha 11 de diciembre de 2013 (BOPB de 23 de diciembre de 2013), y 
asistido por la Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las funciones 
reservadas en el Decreto de la Presidencia de la Corporación de fecha 16 de diciembre de 
2013 (BOPB de 20 de enero de 2014). 
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ANTECEDENTES 
 
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset es un centro de formación de 
postgrado e investigación en Ciencias Sociales y Humanidades creado en 1986 en la 
Fundación José Ortega y Gasset, y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se 
caracteriza, por tanto, por ser un instituto promovido y gestionado por una entidad privada, 
adscrito a una universidad pública. Está conformado por instituciones del sector público, 
académico, empresarial y de la sociedad civil y dedica sus esfuerzos al estudio y mejora de 
la Administración Pública. También cuenta con el Instituto GOBERNA, Escuela de Política y 
Alto Gobierno, dedicada al estudio y mejora de la Administración Pública. 
 
GOBERNA, desde su sede en Madrid, ofrece formación académica, intercambio de 
experiencias, asesoría e investigación especializada, con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de capacidades en el ejercicio de la política y el alto gobierno, articular 
conocimientos para impulsar un liderazgo político capaz de construir una nueva agenda 
pública y potenciar el espacio público y el diálogo entre actores públicos y privados. 
 
Por su parte, la Diputación de Barcelona promueve, desde su estrategia de cooperación al 
desarrollo y su trabajo en la provincia de Barcelona, iniciativas que apoyan el refuerzo de las 
políticas públicas y la gestión de los servicios públicos básicos, además de las alianzas 
entre actores de los territorios como estrategia de desarrollo local. Concretamente, la 
actuación de la Diputació de Barcelona en este ámbito contribuye a: 

 
a) Fortalecer los procesos de transformación social y de desarrollo institucional, 
económico y social de los países terceros, impulsando el papel de los gobiernos locales 
como actores relevantes de la cooperación al desarrollo (descentralizada pública); y  
 
b) Fomentar el conocimiento de la realidad de los países en desarrollo, facilitar el debate 
y la formación en relación con la cooperación y estimular el compromiso activo de la 
ciudadanía con las causas que provocan desigualdades en el mundo. 

 
Asimismo, la Diputación de Barcelona tiene como objetivos específicos ser un actor de la 
cooperación descentralizada pública especializado en el refuerzo de la gobernabilidad y las 
políticas públicas locales, así como promover intercambios de conocimientos, buenas 
prácticas e innovación a través de alianzas entre el sector público, la empresa, la academia 
y la sociedad civil como estrategia de desarrollo local. 
 
Uno de los instrumentos de los que dispone la Diputación de Barcelona para esta finalidad 
es el Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea – América Latina (en 
adelante Observatorio). El Observatorio, creado en 2004 bajo el liderazgo de la Diputació de 
Barcelona en partenariado con la Intendencia de Montevideo (Uruguay), se ha convertido en 
un centro de referencia mundial en el ámbito de la cooperación descentralizada pública, 
especializado en la generación de contenidos en temáticas clave para los gobiernos locales 
y en la capacitación en torno a las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo. 
 
La Diputación de Barcelona y la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset poseen una estrecha y fructífera 
trayectoria de cooperación conjunta que se ha materializado en el desarrollo de diversas 
colaboraciones en diferentes ámbitos. 
 
Concretamente, el año 2012 estas instituciones firmaron un convenio de colaboración junto 
con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
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(FIIAPP), con el objetivo de lanzar GOBERNA-Ciudad (Barcelona) como plataforma de 
fomento de desarrollo local y crecimiento inclusivo, la cual incorpora a GOBERNA la 
dimensión local y territorial. El año 2013, mediante una nueva colaboración, apostaron por la 
promoción de la cooperación público-privada en la gestión de servicios municipales en 
América Latina. Asimismo, iniciaron una colaboración para el “Impulso del liderazgo local en 
América Latina y mejora de la gestión pública y la gobernanza locales”. En este mismo 
periodo, a través de la plataforma de formación GOBERNA, estas instituciones colaboraron 
en la realización de un curso online sobre cooperación descentralizada del Observatorio. 
 
La Diputación de Barcelona y la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset desean seguir cooperando en áreas 
de interés mutuo con el fin de realzar la eficacia de sus esfuerzos y contribuir a la 
transformación y a la consolidación de gobiernos locales con capacidad para adaptarse a 
los nuevos retos y proveer servicios a la ciudadanía, a través del desarrollo local y el 
crecimiento inclusivo como línea directriz sobre la cual alinear todas las iniciativas 
conjuntas. Asimismo, la identificación de ámbitos de impacto en el territorio motivados 
desde lógicas globales requiere de respuestas por parte de las políticas públicas locales y 
de alianzas entre actores públicos y privados para la definición de prioridades políticas, 
económicas y sociales, remarcando el liderazgo de los gobiernos locales en sus diferentes 
formas y niveles. 
 
Sobre la base de este interés común, las partes promueven este convenio para consolidar 
las actuaciones iniciadas en el proyecto “Impulso del liderazgo local en América Latina y 
mejora de la gestión pública y la gobernanza locales”, así como para dar apoyo a la 
Diputación de Barcelona en el trabajo que desarrolla el Observatorio de Cooperación 
Descentralizada Unión Europea y América Latina. 
 
El presente convenio ha sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona de fecha [    ] de 2014. 
 
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena 
capacidad para este acto, formalizan el presente acuerdo que se regirá por los siguientes 
 

PACTOS 
 

PRIMERO.- Objeto del convenio de colaboración 
 
El presente convenio tiene por objeto definir y regular la colaboración entre la Diputación de 
Barcelona y la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, a través del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a efectos de gestión, que la llevará a cabo 
mediante la Escuela de Política y Alto Gobierno GOBERNA, para consolidar las actuaciones 
mutuas iniciadas en el proyecto “Impulso del liderazgo local en América Latina y mejora de 
la gestión pública y la gobernanza locales”, además de dar apoyo a la Diputación de 
Barcelona en el trabajo que desarrolla el Observatorio de Cooperación Descentralizada 
Unión Europea y América Latina. En concreto, las actividades que se desarrollarán  se 
detallan a continuación:  

 
1. Eventos: 

a. Tercera edición de Ágora de las Ciudades 
b. Celebración del X Aniversario del Observatorio 
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2. Formación dirigida a técnicos y electos de gobiernos locales de Europa y América 
Latina:  
a. Formación presencial sobre liderazgo público e innovación. 
b. Curso online de Cooperación Descentralizada  
c. Curso online de Políticas Públicas de Cohesión Social 
d. Curso online sobre Liderazgo Político Local   

 
3. Publicaciones: 

a. Elaboración de estudios en el marco del Observatorio.  
b. Elaboración de estudios en el marco del Ágora de Ciudades 

 
4. Comunicación: 

a. Gestión de los diferentes instrumentos de comunicación del Observatorio (web y 
redes sociales). 

b. Difusión de las diferentes formaciones y eventos. 
 

Estas actividades serán desarrolladas posteriormente en un Plan de Trabajo, el cual se 
elaborará conjuntamente entre las partes después de la firma del presente convenio. En 
este Plan de Trabajo se detallará el contenido concreto de cada una de las líneas de 
trabajo, el calendario, así como el importe destinado a cada actuación.   
 
SEGUNDO.- Compromisos Específicos 
 
2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona  
 
La Diputación de Barcelona se compromete a: 

 
• Facilitar su apoyo en la gestión de la preparación de aquellos actos que se celebren en 

Barcelona.  
• Co-coordinar académicamente las diferentes formaciones y facilitar apoyo en la gestión 

académica, implementación y evaluación de las mismas. 
• Definir contenidos, y seleccionar el profesorado y los participantes de las formaciones. 
• Proponer los contenidos y expertos para la elaboración de los estudios y documentos 

acordados en el plan de trabajo.  
• Definir y coordinar los actos derivados del X aniversario del Observatorio y prestar 

asistencia técnica a GOBERNA.  
• Coordinar el proceso de selección de participantes en los actos derivados del X 

aniversario del Observatorio. 
• Apoyar a GOBERNA  en el proceso de selección de participantes en el Ágora de las 

Ciudades. 
• Apoyar a GOBERNA en la difusión de los actos y de los resultados de los mismos.    
• Coordinar contenidos del portal web del Observatorio, concretamente el apartado de 

noticias, boletines y publicaciones, así como de las redes sociales. 
 

Además, aportará doscientos cincuenta mil (250.000) € al proyecto, que serán 
desembolsados a la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón según se establece a 
continuación: 

 
- Una vez firmado este convenio de colaboración así como aprobado el Plan de Trabajo, la 

Diputación de Barcelona realizará el pago del 50% de la aportación, correspondiente a 
ciento veinticinco mil (125.000) €. 
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- La Diputación de Barcelona realizará el pago del siguiente 25% de la  aportación, 
correspondiente a sesenta y dos mil quinientos (62.500) €, una vez se hayan presentado 
por las partes a la Comisión de Seguimiento las memorias técnicas correspondientes y 
un informe justificativo de auditoria de un mínimo del 70% del primer pago y ésta 
elabore, antes del 30 de junio de 2015, el acta de verificación de gastos que se 
especifica en el Pacto Tercero del convenio. 

- El pago del 25% restante, correspondiente a sesenta y dos mil quinientos (62.500) €, se 
reservará como saldo y será en función del gasto total realizado y justificado, según el 
acta de verificación de gastos que emitirá la Comisión de Seguimiento, antes del 31 de 
diciembre de 2015, previa presentación por las partes, a esta Comisión, de las memorias 
técnicas correspondientes y un informe justificativo de auditoria. 

 
A fin de justificar la realización dichos compromisos, la Diputación de Barcelona  presentará 
a la Comisión de Seguimiento, regulada en el Pacto Tercero a continuación, dos memorias 
técnicas antes del 30 de junio de 2015 y del 31 de diciembre de 2015, respectivamente.  
 
2.3.- Compromisos de la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, a través del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset que actuará, a su vez, a través de 
GOBERNA: 

 
• Gestionar los fondos transferidos por la Diputación de Barcelona y aplicarlos a las 

actividades que se concretarán en el Plan de Trabajo. 
• Co-coordinar académicamente las formaciones y gestionar la implementación y cierre de 

las mismas. 
• Certificar académicamente las diferentes formaciones. 
• Realizar la difusión de las formaciones mediante sus canales de comunicación 

adecuados y gestionar el proceso de selección de los participantes de los cursos. 
• Gestionar la plataforma online desde la que se desarrollarán las formaciones, a través de 

la cual se mantendrá el contacto con los participantes y profesores.  
• Apoyar en la definición y elaboración de los contenidos de las diversas actividades. 
• Colaborar en la definición de los diferentes actos que se deriven de la celebración del X 

aniversario del Observatorio y del Ágora de las Ciudades. 
• Participar en el proceso de selección y gestión de los participantes de los actos 

derivados de X aniversario del Observatorio; esta acción incluirá la gestión de los viajes y 
estancias. 

• Coordinar la selección y gestión de los participantes del Ágora de las Ciudades; esta 
acción incluirá la gestión de los viajes y estancias. 

• Gestionar la difusión y comunicación de los actos que se realicen de acuerdo con lo 
establecido en el plan de trabajo. 

• Apoyar en la elaboración de los estudios y documentos que se establezcan en el plan de 
trabajo. 

• Gestionar los contenidos del portal web del Observatorio, concretamente el apartado de 
noticias, boletines y publicaciones, así como de las redes sociales (este contenido 
siempre se tendrá que acordar con la Diputació de Barcelona). 

 
A fin de justificar el cumplimiento de los compromisos anteriores, la Fundación Ortega y 
Gasset - Gregorio Marañón a través del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset que actuará, a su vez, a través de GOBERNA, presentará a la Comisión de 
Seguimiento dos Informes de auditoria emitidos por un auditor inscrito en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, a 
los que se acompañará una memoria técnica. 
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El primero de dichos informes lo presentarán antes del 30 de junio de 2015 y el segundo 
antes del 31 de diciembre de 2015.  
 
TERCERO.- Comisión de Seguimiento 
 
Las partes integrarán una Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración, 
conformada por un representante de GOBERNA y un representante de la Diputación de 
Barcelona. La Diputación de Barcelona asumirá la presidencia de la comisión, que tendrá 
voto de calidad, y cuyos fines serán: 

 
I. Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para el desarrollo de las actividades objeto del 

presente convenio en el plazo máximo de 2 meses desde la firma del mismo. 
 
II. Evaluar el cumplimiento y dar seguimiento a los compromisos que se asumen en este 

convenio de colaboración o en otros que se firmen en su aplicación. 
 
III. Proponer y elevar a las instancias pertinentes la celebración de acuerdos con 

terceros. 
 
IV. Proporcionar soluciones a las discrepancias que se susciten en aplicación o 

interpretación del convenio de colaboración. 
 
V. Elaborar actas de verificación de gastos, sobre la base de las memorias técnicas 

(Diputación de Barcelona y GOBERNA) y los informes de auditoria (GOBERNA) 
presentados, a las que se acompañará un informe de evaluación del nivel de gasto 
producido y de la adecuación del mismo a las actividades programadas. 

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

 
a) Por la realización de su objeto o expiración de su plazo de vigencia. 
b) Por la desaparición del objeto. 
c) Por resolución, de conformidad con el Pacto Cuarto anterior. 
d) Por acuerdo de las partes firmantes. 
e) Por las causas susceptibles de determinar la resolución de los contratos administrativos, 

salvo que sean incompatibles con las normas y principios que presiden las relaciones 
colaboración. 
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SEXTO.- Entrada en vigor, duración y prórroga  
 
Este convenio de colaboración entrará en vigor el día de la última firma por las partes y 
estará vigente hasta que se realice el pago del saldo previsto en el apartado 2.1 del Pacto 
Segundo anterior. 
 
Las actividades se desarrollarán durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 
y el 30 de septiembre de 2015, estableciendo un plazo de justificación final de tres meses, 
es decir, hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
La vigencia del convenio podrá prorrogarse con el acuerdo por escrito de las partes. 
 
SÉPTIMO.- Normativa aplicable y jurisdicción compet ente 
 
El presente convenio de colaboración se rige por sus propios pactos, y en lo no establecido 
en ellos, por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las 
administraciones públicas de Cataluña, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local 
de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el Reglamento 
de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales, aprobado por Decreto 179/1995, de 
13 de junio, y por el resto del ordenamiento de régimen local español y autonómico 
aplicable.  
 
Sin perjuicio de una resolución de mutuo acuerdo entre las partes, los Tribunales del orden 
contencioso administrativo de Barcelona serán los competentes para el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, aplicación y extinción de este 
convenio. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente acuerdo, por 
duplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.” 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents cinquanta mil (250.000) €, els 
quals s’imputaran a l’aplicació pressupostària G/10400/143A0/48905 del vigent 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona.  
 
El pagament d’aquest import a la Fundació José Ortega i Gasset- Gregorio Marañón 
es tramitarà tal com s’estableix a continuació: 

� Un primer pagament de cent vint-i-cinc mil (125.000) € es tramitarà una vegada 
rebut, per part de la Diputació de Barcelona, el conveni signat per les parts i 
aprovat el Pla de Treball;  

� Un segon pagament de seixanta-dos mil cinc-cents (62.500) € es tramitarà una 
vegada les parts hagin presentat a la Comissió de Seguiment, les memòries 
tècniques corresponents i un informe justificatiu d’auditoria d’un mínim del 70% 
del primer pagament i aquesta elabori, abans del 30 de juny de 2015, l’acta de 
verificació de despeses recollida al Pacte Tercer del conveni; i 

� Un tercer pagament de seixanta-dos mil cinc-cents (62.500) € es reservarà com 
a saldo, de manera que es pagarà en funció de la despesa total realitzada i 
justificada, segons l’acta de verificació de despeses que emetrà la Comissió de 
Seguiment, abans del 31 de desembre de 2015, prèvia presentació per les 
parts, a aquesta Comissió, de les memòries tècniques corresponents i d’un 
informe justificatiu d’auditoria. 
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Per motius de liquiditat és necessari procedir a un primer avançament de cent vint-i-
cinc mil (125.000) € un cop aprovat el pla de treball detallat i un segon pagament de 
seixanta-dos mil cinc-cents (62.500) €, un cop es justifiqui un mínim del 70% respecte 
del primer pagament. En un primer moment, per tal de poder posar en marxa de 
seguida algunes activitats previstes en el present conveni entre les quals destaquen 
els cursos on-line, la contractació de professors i experts per la redacció de 
documents, i en un segon moment per l'organització dels actes del X Aniversari de 
l'Observatori. 
 
Tercer.-  Notificar els acords precedents a la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio 
Marañón i a l’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de 
l’increment de la quantia total màxima a aplicar al s ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2014, que afecta a la gerència de Serveis d’Esports, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  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: 
 
En data 30 de gener de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2014, el seu règim regulador i  la convocatòria 
per a la concessió de recursos que s’hi inclouen. 
 
L’article 5.1 de l’esmentat règim estableix la quantia total màxima a aplicar als recursos 
consistents en ajuts econòmics del Catàleg, així com el detall de les aplicacions 
pressupostàries.   
 
En data 29 de maig de 2014, la Junta de Govern d’aquesta Diputació va resoldre la 
convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2014. Entre d’altres, es van 
concedir ajuts econòmics per actuacions del recurs ”Millora del material esportiu 
inventariable” per un import de 495.000 € a càrrec del crèdit vinculat de les aplicacions 
pressupostàries G/30400/342A0/76250 i G/30400/342A0/76851, gestionades per la 
gerència de Serveis d’Esports. 
 
Un cop aplicats els criteris de valoració previstos, segons l’informe d’instrucció de les 
sol·licituds presentades, elaborat per l’Oficina d’Equipaments Esportius, no es van 
poder atendre totes les necessitats dels ens destinataris assenyalades com a prioritat 
2 per esgotament del crèdit disponible.  
 
Vist que el Ple d’aquesta Diputació de 26 de juny de 2014, entre d’altres, ha aprovat 
inicialment un suplement de crèdit en l’aplicació pressupostària G/30400/342A0/76250 
d’import 149.823 €, que permet incrementar els ajuts concedits en el marc del Catàleg 
de serveis 2014 per al recurs”Millora del material esportiu inventariable”. 
 
Per tot l’exposat, es considera que s’ha d’aprovar un increment del crèdit màxim de 
l’esmentada convocatòria, per l’import i el destí referits. 
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Per a la distribució d’aquest increment, l’Oficina d’Equipaments Esportius ha elaborat 
un informe complementari d’instrucció de les sol·licituds d’ajuts econòmics en el marc 
del Catàleg de serveis 2014, on consta que s’han aplicat integrament i exclusivament 
els criteris que consten en el Catàleg.  
 
Després d’aquesta distribució també s’han pogut atendre totes les necessitats amb 
prioritat 2 de les sol·licituds presentades.  
 
En data 15 de juliol de 2014, s’ha reunit l’òrgan col·legiat  de la gerència de Serveis 
d’Esports de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, que ha examinat el referit 
informe d’instrucció i ha procedit a la seva validació, de la qual cosa s’ha deixat 
constància a l’acta corresponent. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 12.3.c) 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 per Decret de la 
Presidència en data de 11 de desembre de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’increment de la quantia total màxima a aplicar als recursos 
consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis  de l’any 2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, que afecta a les aplicacions pressupostàries gestionades 
per la gerència de Serveis d’Esports d’aquesta Diputació, segons el detall següent: 
 

Centre 
gestor i 
orgànic 

Núm. 
Expedient 

SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Quantia 
màxima  

inicial (€) 

Increment 
de crèdit €)  

Quantia 
màxima  

definitiva (€)  
30400 

GERÈNCIA 
DE 

SERVEIS 
D’ESPORTS 

2014/0000057 G/30400/341A0/46250 1.858.420,00  1.858.420,00 

   G/30400/341A0/46251    
   G/30400/341A0/46350    
  G/30400/341A0/46550    
  G/30400/341A0/46551    
  G/30400/341A0/46650    
  G/30400/341A0/46651    
  G/30400/341A0/46750    
  G/30400/341A0/46751    
  G/30400/341A0/46850    
  G/30400/341A0/46851    
  G/30400/342A0/76250 495.000,00 149.823,00 644.823,00 
  G/30400/342A0/76850    
    TOTAL 2.503.243,00 
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Segon.- Aprovar un increment de l’import dels ajuts econòmics del recurs “Millora del 
material esportiu inventariable” concedits en el marc del Catàleg de serveis 2014, 
segons es detalla a continuació: 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament 
d'Alella 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

millora material 
esportiu 

inventariable 
14/Y/105239 1.000,00 270,00 1.270,00 

Taula tennis 
taula 

antivandàlica 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA 
MATERIAL 
ESPORTIU 

14/Y/105241 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Joc porteries 
futbol platja 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105242 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
handbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

escoles 
d'Argentona 

14/Y/105066 2.100,00 450,00 2.550,00 
Protectors 
cistelles 

minibàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Artés 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105244 1.300,00 2.005,00 3.305,00 

Joc cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Badalona 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105249 1.000,00 800,00 1.800,00 

Joc porteries 
handbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material 
inventariable 

14/Y/105087 1.000,00 669,80 1.669,80 
Xarxa 

parapilotes gol 
Nord 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Balenyà 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105070 1.000,00 328,00 1.328,00 

Reparació 
cintes pedals, 

bicicletes 
estàtiques, 

comandament 
rem i altres 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable  14/Y/105153 1.000,00 1.500,00 2.500,00 

Bicicleta 
horitzontal Line 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Begues 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Mobiliari Esportiu 14/Y/105251 1.300,00 2.100,00 3.400,00 
Joc cistelles 

bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105253 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
14/Y/105259 1.300,00 2.100,00 3.400,00 

Joc cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Calella 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105260 1.000,00 900,00 1.900,00 

Xarxa gàbia 
llançament 
tangencial 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Substitució 
porteries 
exteriors 

handbol/futbol 
sala 

14/Y/105265 1.000,00 600,00 1.600,00 Joc porteries 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105269 1.200,00 800,00 2.000,00 

Suports i xarxa 
voleibol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Cardona 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105270 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Joc porteries 

futbol-7 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

material esportiu 
inventariable 

2014  
14/Y/105273 1.250,00 750,00 2.000,00 Rampa skate 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105089 1.389,32 1.614,14 3.003,46 
Bancs 

regulables 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Castelldefels XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora de 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105274 2.100,00 600,00 2.700,00 

Tauler 
metacrilat 
bàsquet i 

minibàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Centelles 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material 
invanteriable 

Centelles 
14/Y/105194 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Joc cistelles 
bàsquet 
infantils 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora de 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105055 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
handbol/futbol 

sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105075 2.100,00 1.000,00 3.100,00 

Joc porteries 
handbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Collbató 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA DEL 
MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105051 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Instal·lació 
màquines 

fitness 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Canvi de 
porteries 

14/Y/105121 1.500,00 1.300,00 2.800,00 
Joc porteries 

futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

CIRCUITS 
FITNESS,JOC 
TAULERS,JOC 
CÈRCOLS,JOC 

PORTERIES 

14/Y/105122 2.100,00 2.100,00 4.200,00 Circuit fitness 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 
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42/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Cubelles 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105123 1.485,88 817,16 2.303,04 
Suports 

voleibol-tennis 
exterior 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Gavà 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora material 
esportiu 

inventariable 
14/Y/105127 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Joc cistelles 
bàsquet 
abatibles 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Gelida 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
Material Esportiu 

inventariable 
14/Y/105128 1.300,00 2.100,00 3.400,00 

Enrrotllador 
sureres  

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Gironella 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

ADQUISICIÓ DE 
MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 

14/Y/105129 2.100,00 1.300,00 3.400,00 
Joc porteries 

futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
la Garriga 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Compra de 
material esportiu 

14/Y/105126 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Joc cistelles 

bàsquet 
penjades 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
la Llagosta 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Compra material 
esportiu 

inventariable 
14/Y/105138 1.000,00 780,00 1.780,00 

Joc cistelles 
minibàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105240 1.000,00 950,00 1.950,00 

Joc cistelles 
bàsquet 

antivandàliques 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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43/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105091 2.000,00 2.100,00 4.100,00 

Joc porteries 
futbol-11 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Cistelles de 
bàsquet i altres  

14/Y/105092 2.100,00 1.300,00 3.400,00 
Joc porteries 

futbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora de 
material esportiu 
inventariable a 

L'Hospitalet 

14/Y/105134 2.100,00 1.200,00 3.300,00 
Xarxes 

protecció 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA 
MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105078 2.100,00 220,07 2.320,07 
Anelles 
cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
14/Y/105140 2.100,00 2.100,00 4.200,00 Material fitness 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Manresa XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105056 1.000,00 1.286,96 2.286,96 
Joc suports 
rugby 9m 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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44/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Martorell 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora material 
esportiu 

inventariable 
14/Y/105101 1.000,00 123,28 1.123,28 

Bancs 
modulars 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Matadepera 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Equipament 
esportiu 

inventariable per 
les IEM de 

Matadepera 

14/Y/105103 2.100,00 2.100,00 4.200,00 Material fitness 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

Ajuntament de 
Mataró 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA DEL 
MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 

14/Y/105104 1.300,00 2.100,00 3.400,00 
Taulers i 

adaptadors 
minibàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Moià XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

4122 MILLORA 
DEL MATERIAL 

INVENTARIABLE 
14/Y/105115 1.534,95 1.815,00 3.349,95 

Xarxes 
rocòdroms 
exteriors 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105106 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Adaptadors 
minibàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material Esportiu 
Inventariable 

2014 
14/Y/105107 1.000,00 800,00 1.800,00 

Joc porteries 
futbol-7 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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45/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA DEL 
MATERIAL 

ESPORTIUS 
INVENTARIABLE 

14/Y/105108 1.500,40 555,39 2.055,79 

Xarxes futbol-
7, futbol-11, 

handbol i 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material 

inventariable 
14/Y/105112 1.000,00 1.500,00 2.500,00 

Reposició 
taulers bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105113 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Navarcles 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Implementació de 
nou material 

esportiu 
inventariable 

14/Y/105057 2.100,00 800,00 2.900,00 
Màquines 

fitness exterior 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

14/Y/105203 2.000,00 2.100,00 4.100,00 
Tanca 

protectora 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105204 1.000,00 1.900,00 2.900,00 

Material fitness 
natura 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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46/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material xarxes 
de protecció -- 
dispositius de 

seguretat 
cistelles bàsquet 

14/Y/105205 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

4 Dispositius 
de seguretat 

cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Instal·lació de 
frens dinàmics i 

motors de 
cistelles de 

bàsquet 

14/Y/105206 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

3 Motors 
elevació 
cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Piera 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105207 1.537,00 958,00 2.495,00 

Joc porteries 
futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
14/Y/105195 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Tanques 
laterals camp 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Adquisició i/o 
reposició material 

esportiu 
instal·lacions 

esportives 

14/Y/105212 1.800,00 900,00 2.700,00 
Suports i xarxa 

volei-platja 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Puig-reig 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

CISTELLES 
BÀSQUET I 

PISTA SKATE 
14/Y/105214 2.100,00 1.200,00 3.300,00 Parc d'skate 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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47/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

14/Y/105217 1.000,00 1.100,00 2.100,00 
Cistella 
bàsquet 

antivandàlica 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Rubí 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105218 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Banquetes 
jugadors 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sallent 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105221 2.100,00 1.300,00 3.400,00 
Joc porteries 

futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014  

14/Y/105223 2.100,00 1.300,00 3.400,00 
Xarxes 

porteries futbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Adquisició de 
material esportiu 

14/Y/105224 2.100,00 1.300,00 3.400,00 
Joc porteries 
hoquei herba 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material Esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105225 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

Joc porteries 
handbol/futbol 

sala fixes 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora de 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105097 1.000,00 1.200,00 2.200,00 

Joc porteries 
handbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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48/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA 
MATERIAL 

INVENTARIABLE 
14/Y/105228 2.100,00 2.100,00 4.200,00 Joc porteries 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105062 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

14/Y/105229 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
xarxes 

protecció 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material Esportiu 
inventariable 

14/Y/105098 2.100,00 1.800,00 3.900,00 
Joc porteries 

futbol-11 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Adquisició 
Material Esportiu 

inventariable - 
Sant Fruitós de 

Bages 

14/Y/105233 2.100,00 1.500,00 3.600,00 
Frens dinàmics 

cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

cistelles de 
Bàsquet i altres 14/Y/105235 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
futbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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49/297 

Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105236 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Elevador 
discapacitats 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Adquisició de 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105063 2.100,00 1.500,00 3.600,00 

Xarxes 
protecció 

laterals i fons 
de camps 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105196 2.100,00 1.500,00 3.600,00 

Taula tennis 
taula 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105048 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

4 Protectors 
cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105144 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Xarxa 
parapilotes  

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105146 1.000,00 615,00 1.615,00 
Joc suports 

voleibol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105131 1.421,40 1.300,00 2.721,40 

Joc porteries 
futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA DEL 
MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
ANY 2014 

14/Y/105160 1.300,00 2.100,00 3.400,00 
Matalassos 
gimnàstica 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Santa Coloma 

de Cervelló 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105147 1.100,00 190,00 1.290,00 

Ganxos 
antilesió 

porteries futbol-
7 i futbol-11 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

2014 
14/Y/105148 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
futbol sala 

antivandàliques 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105151 1.000,00 200,00 1.200,00 Rampes skate 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida i els 
Monjos 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105065 2.100,00 1.500,00 3.600,00 

Taula tennis 
taula 

antivandàlica 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA DEL 
MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 

14/Y/105157 2.100,00 1.300,00 3.400,00 
Joc porteries 

futbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Reposició 
material 

instal·lacions 
esportives 

14/Y/105158 1.300,00 600,00 1.900,00 
Rodes per a 

cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
unventariable 

2014 
14/Y/105161 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Joc porteries 
hoquei 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Sitges 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
14/Y/105162 1.821,32 1.300,00 3.121,32 

Joc porteries 
futbol sala 

antivandàliques 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Teià 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 

14/Y/105169 2.100,00 175,00 2.275,00 
Xarxa 

perimetral 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105167 1.300,00 1.300,00 2.600,00 

Joc porteries 
handbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Tiana 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105084 2.100,00 1.300,00 3.400,00 

Joc porteries 
futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Tona 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora de 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105170 2.100,00 800,00 2.900,00 Bateco 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Tordera 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Adquisició de 
material esportiu  

14/Y/105171 1.200,00 300,00 1.500,00 
Xarxes futbol 
sala i bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Torelló 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

invetariable 
14/Y/105172 1.950,00 2.100,00 4.050,00 

Joc cistelles 
bàsquet 

antivandàliques 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 14/Y/105176 1.000,00 500,00 1.500,00 
Joc porteries 

hoquei 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millorar el 
material 

inventariable 
14/Y/105178 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Joc cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vic 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
2014 

14/Y/105182 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Material 

gimnàstica i 
escalada 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

inventariable 
14/Y/105086 1.300,00 1.300,00 2.600,00 

Joc cistelles 
minibàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 

14/Y/105184 1.300,00 1.300,00 2.600,00 
Joc porteries 

futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora material 
esportiu 

inventariable 
14/Y/105188 2.100,00 2.100,00 4.200,00 

Joc suports 
voleibol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
INVENTARIABLE 

AIRE LLIURE: 
GIMNÀS I 

TENNIS TAULA 

14/Y/105185 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Taula tennis 
taula exterior 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora del 
material esportiu 
inventariable a 
Vilanova del 

Vallès 

14/Y/105189 1.300,00 1.100,00 2.400,00 
Plataforma 

running 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material Espot 14/Y/105054 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Taula tennis 

taula 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MILLORA I 
COMPRA DE 
MATERIAL 
ESPORTIU 

DIVERS 

14/Y/105234 2.100,00 400,00 2.500,00 
Adaptador 

alçada cistelles 
bàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament del 
Masnou 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material 
inventariable per 
espais esportius 

14/Y/105047 2.100,00 2.100,00 4.200,00 
Joc cistelles 
minibàsquet 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Ens destinatari  NIF Recurs Nom de 
l'actuació Codi XGL Import 

concedit (€)  
Import de 

l’increment (€)  
Import 
final (€) 

Necessitat 
objecte de 
l’increment 

Centre gestor 

Ajuntament del 
Pont de Vilomara 

i Rocafort 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 2014 

14/Y/105216 1.366,60 2.100,00 3.466,60 Bicicleta 
spinning 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora material 
esportiu 

inventariable 
14/Y/105076 1.560,00 1.300,00 2.860,00 Joc porteries 

handbol 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Millora material 
esportiu 

inventariable 
14/Y/105135 2.100,00 1.300,00 3.400,00 9 Protectors 

columnes 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Òdena 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material esportiu 
inventariable 2014 

14/Y/105046 2.100,00 1.236,00 3.336,00 Joc porteries 
futbol sala 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Col·locació de 
porteries als 

camps de futbol 
municipals 

14/Y/105050 1.700,00 1.200,00 2.900,00 Joc porteries 
futbol-5 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

Material Esportiu 
Inventariable 2014 

14/Y/105058 2.100,00 1.800,00 3.900,00 Taula tennis 
taula 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

Ajuntament 
d'Olivella 

XXXXXXXX 

Millora del 
material 
esportiu 

inventariable 

MATERIAL 
ESPORTIU 

INVENTARIABLE 
14/Y/105199 1.670,77 214,20 1.884,97 

Joc porteries 
plegables 

d'entrenament 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
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Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la concessió de l’increment aprovat en l’acord 
primer del present dictamen a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit número 
12/2014, per la qual es suplementa el crèdit de l’aplicació pressupostària 
G/30400/342A0/76250 en 149.823 €.  
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis electrònic de la Corporació.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als ens afectats.  
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics dels Cat àlegs de serveis dels anys  
2013 i 2012 el termini màxim de justificació dels q uals finalitzà el 31/3/2014, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  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 la resolució dels ajuts econòmics, en el marc del règim 
regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
D’acord amb l’article 27 de l’esmentat règim, 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 del Catàleg de serveis de 
l’any 2012, el termini màxim de justificació finalitzava el 31 de març de 2014. 
 
D’acord amb el règim regular dels referits catàlegs, un cop transcorregut el termini 
màxim de justificació, la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 8 de maig 
de 2014, va aprovar:  
 

a) 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 31/3/2014, per als quals no s’ha aprovat cap pròrroga dels 
terminis d’execució i justificació. 

 

b) la liquidació provisional dels ajuts econòmics pluriennals del Catàleg de serveis 
de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim 
de justificació fins el 31/3/2014, per als quals no s’ha aprovat cap pròrroga dels 
terminis d’execució i justificació. 

 

c) habilitar un tràmit d’audiència de les esmentades liquidacions provisionals 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 
poguessin presentar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho 
es procedirà a la revocació dels ajuts. 
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L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província el 14 de maig de 
2014; per tant, el termini d’audiència va finalitzar el 31 de maig de 2014.  
 
Transcorregut el termini d’audiència, i d’esmena de justificacions presentades dins 
d’aquest termini, es constata el següent:   
 

� Existeixen ajuts pendents de justificar que s’han de donar de baixa per 
revocació. 

� Alguns ens destinataris han comunicat a la Diputació de Barcelona la seva 
renúncia als ajuts atorgats.    

� Hi ha ajuts econòmics respecte dels quals l’ens destinatari no ha justificat la 
totalitat de l’import concedit, essent procedent, en aquest cas, reduir l’import 
atorgat. 

 
Vist  l’article 36.2 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2013, que 
estableix que, transcorregut el termini d’audiència sense que s’hagi presentat la 
justificació pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació 
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si escau, a efectuar el 
corresponent reintegrament dels imports abonats. 
 
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 definitiva dels ajuts econòmics amb termini màxim de 
justificació fins el 31/3/2014 del Catàleg de serveis de l’any 2013 i del Catàleg de 
serveis de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº d'expedient Import 
aprovat (€)  

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor,  
 nº doc. agrupat Aplicació pressupostària  

Ajuntament 
d'Abrera 

XXXXXXXX PROMOCIÓ DEL MERCAT 
MUNICIPAL D'ABRERA 

13Y93744 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.250,00 1.250,00 1403900935 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXXXXXXX CONCURS DE TEATRE VILA 
D'ABRERA 2013 

13Y91814 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 1.200,00 1.200,00 1403900945 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXXXXXXX 

Vigilància i control sanitari dels 
establiments alimentaris, 
activitats formatives per al  
foment de les pràctiques 

correctes i la implantació de 
plans d'autocontrol.  

13Y95571 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 2.250,00 2.250,00 1403900809 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXXXXXXX 

APRENENT DEL SUD: 
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES 

EN GESTIÓ DEL PATRIMONI 
 PER AL DESENVOLUPAMENT 

13Y91723 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2013/0001827 2.000,00 2.000,00 1403900995 G/10400/143A0/46280 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt XXXXXXXX Foment de l’ús de la bossa 

compostable 13Y93552 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.700,00 1.700,00 1403900897 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament 
d'Argençola XXXXXXXX 3era Cursa BTT d'Argençola 13Y92748 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.129,00 1.129,00 1403900746 G/30400/341A0/46280 

Ajuntament 
d'Argentona XXXXXXXX 

Millora de l'eficiència energètica 
del Museu del Càntir mitjançant 

instal·lació de llums led 
13Y94789 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 2013/0001775 3.300,00 3.300,00 1403900873 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament 
d'Avinyó 

XXXXXXXX Insonorització del Local 
Catalunya 

13Y94089 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

2013/0001774 4.050,00 4.050,00 1403900867 G/50500/172B1/46280 

Ajuntament 
d'Avinyó 

XXXXXXXX Difusió Agenda 21 13Y93555 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 1.000,00 1403900899 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Badalona XXXXXXXX Publicitat, difusió i equipament 

MVNS  13Y93745 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.500,00 1.500,00 1403900931 G/30300/431A0/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº d'expedient Import 
aprovat (€)  

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor,  
 nº doc. agrupat Aplicació pressupostària  

Ajuntament de 
Badalona 

XXXXXXXX Difusió de fires locals 13Y93746 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.500,00 1.500,00 1403900930 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Balenyà 

XXXXXXXX 
Substitució de llumeneres de 

vapor de mercuri per sodi d'alta 
pressió de baix consum. 

13Y94777 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 2.000,00 2.000,00 1403900874 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Begues XXXXXXXX Formació administració 

electrònica i certificats digitals 13Y94706 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2013/0001833 3.166,67 3.166,67 1403900957 G/20300/928A0/46280 

Ajuntament de 
Begues 

XXXXXXXX MATERIAL ESPORTIU 
INVENTARIABLE 2013 

13Y92929 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 450,00 450,00 1403900768 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXXXXXXX Adquisició de material esportiu 
inventariable 

13Y92935 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900769 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXXXXXXX Activitats de promoció de la salut 13Y95619 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.500,00 1.500,00 1403900814 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
XXXXXXXX Curs d'emprenedoria i ocupació 

de les dones en el món rural 13Y93198 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat 
i Ciutadania 

2013/0001807 1.566,00 1.556,00 1403900932 G/60300/232A1/46280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
XXXXXXXX Material esportiu inventariable 

2013 
13Y92938 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 4.200,00 4.200,00 1403900770 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
XXXXXXXX 

Campanya de cens i identificació 
d'animals de companyia (gossos 

i gats) 
 a Calonge de Segarra 

13Y95631 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900815 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Canet de Mar XXXXXXXX Festival Sota la Cúpula 13Y91822 

Oficina  
de Difusió 
Artística 

2013/0001772 7.800,00 7.800,00 1403900947 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Carme 

XXXXXXXX 
Cursos de formació de canals 

telemàtics oberts a tota la 
població. 

13Y94688 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2013/0001833 1.000,00 1.000,00 1403900958 G/20300/928A0/46280 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

59/297 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº d'expedient Import 
aprovat (€)  

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor,  
 nº doc. agrupat Aplicació pressupostària  

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXXXXXXX 
CAMPANYA DE DIVULGACIÓ I 

ANIMACIÓ DEL TEIXIT 
COMERCIAL 

13Y93992 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.000,00 1.000,00 1403900991 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
XXXXXXXX Porteries de handbol i 2 jocs de 

bitlles 
13Y92842 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 1.700,00 1.700,00 1403900771 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
XXXXXXXX CAMPANYA ANUAL DE 

CONSCIENCIACIÓ AMBIENTAL 13Y93620 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.700,00 1.700,00 1403900903 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXXXXXXX Reforç escolar 2013 als infants 
de Cervelló 

13Y94343 
Gerència de 

Serveis 
d'Educació 

2013/0001760 1.006,00 1.006,00 1403900732 G/60500/323A0/46280 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXXXXXXX ADQUISICIÓ SONÒMETRE PEL 
MUNICIPI DE CERVELLÓ 

13Y94096 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

2013/0001774 3.999,28 3.999,28 1403900868 G/50500/172B1/46280 

Ajuntament de 
Collbató XXXXXXXX Programa Esportbató es mou 13Y92732 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 3.845,00 3.845,00 1403900753 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Collbató XXXXXXXX Cicle de Concerts 13Y91740 Oficina de Difusió 

Artística 2013/0001772 1.800,00 1.800,00 1403900949 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXXXXXXX CURS SOBRE ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA 

13Y94729 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2013/0001833 1.312,50 1.312,50 1403900959 G/20300/928A0/46280 

Ajuntament de 
Fonollosa XXXXXXXX 

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
COMERCIAL DEL MVNS DE 

CANET DE FALS 
13Y93840 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.400,00 1.400,00 1403900980 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Gurb XXXXXXXX IMPLANTACIÓ CARRIL BICI  13Y94817 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 2013/0001775 3.000,00 3.000,00 1403900879 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de la 
Palma de 
Cervelló 

XXXXXXXX Accés de la ciutadania a 
l'administració electrònica 

13Y94693 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2013/0001833 1.108,33 1.108,33 1403900960 G/20300/928A0/46280 
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Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXXXXXXX Racionalització del consum 
elèctric 

13Y93527 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.100,00 1.100,00 1403900905 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXXXXXXX 
IMPLANTACIÓ DE MESURES 

DE GESTIÓ SOSTENIBLE 
AMBIENTAL I ECONÒMICA 

13Y94880 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 3.000,00 3.000,00 1403900880 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
XXXXXXXX Projectes i activitats en matèria 

de sanitat ambient 
13Y95084 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 3.970,00 3.970,00 1403900821 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

XXXXXXXX Dinamització de la població amb 
risc d'exclusió social nouvinguda 

13Y93130 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat 
i Ciutadania 

2013/0001807 1.000,00 1.000,00 1403900933 G/60300/232A1/46280 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

SUPORT A LA GESTIÓ EN EL 
PLA DE DINAMITZACIÓ 

COLLBLANC-LA TORRASSA 
13Y93849 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 3.200,00 3.200,00 1403900853 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Lluçà XXXXXXXX 

SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA 
PERIMETRAL DEL CAMP DE 
FUTBOL DE SANTA EULÀLIA 

DE PUIG-ORIOL 

13Y92978 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900773 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Manresa 

XXXXXXXX Promoció i difusió del mercat 
municipal Puigmercadal 

13Y93793 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.000,00 1.000,00 1403900936 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Marganell XXXXXXXX MATERIAL ESPORTIU 

INVENTARIABLE 13Y92835 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 1.000,00 1.000,00 1403900774 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Marganell XXXXXXXX 

FOMENTAR EL 
DESENVOLUPAMENT 

CULTURAL  LOCAL 
13Y94617 

Oficina d'Estudis 
i Recursos 
Culturals 

2013/0001743 1.100,00 1.100,00 1403900739 G/13101/334A1/46280 

Ajuntament de 
Marganell XXXXXXXX 

REALITZACIÓ CAMPANYA 
CENS ANIMALS DE 

COMPANYIA 
13Y95064 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900823 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Marganell 

XXXXXXXX SANITAT AMBIENTAL 13Y95065 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.500,00 1.500,00 1403900824 G/60401/313A0/46280 
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Ajuntament de 
Martorell 

XXXXXXXX 
Suport a la associació de 

botiguers de la Vila ( gerent 
dinamitzador del PDCU) 

13Y93806 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 3.000,00 3.000,00 1403900992 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Matadepera 

XXXXXXXX 

Campanya de divulgació a la 
ciutadania de l'ús i accés de la 

Oficina Virtual d'Atenció 
Ciutadana 

13Y94719 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2013/0001833 2.256,25 2.256,25 1403900961 G/20300/928A0/46280 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès XXXXXXXX Implantació del Camí Escolar de 

l'Escolar de l'escola Sant Jordi 13Y94807 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 2013/0001775 3.500,00 3.500,00 1403900881 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXXXXXXX Pedalada i cross escolar 13Y92437 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.129,00 1.129,00 1403900754 G/30400/341A0/46280 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXXXXXXX CENTRE DE FORMACIÓ 
D'ADULTS 

13Y94118 
Gerència de 

Serveis 
d'Educació 

2013/0001760 1.000,00 1.000,00 1403900731 G/60500/323A0/46280 

Ajuntament de 
Montmeló XXXXXXXX Adquisició d'un sonòmetre model 

CESVA SC310 13Y94072 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

2013/0001774 2.400,00 2.400,00 1403900871 G/50500/172B1/46280 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
XXXXXXXX 

cistella de bàsquet elevable al 
sostra manualment al pavelló 

poliesportiu municipal 
13Y92861 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900775 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Montseny 

XXXXXXXX Campanya informativa animals 
domèstics  

13Y95173 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 250,00 250,00 1403900825 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Navarcles 

XXXXXXXX Punt de llum pel mercat de 
Navarcles 

13Y93763 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 4.500,00 4.500,00 1403900985 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXXXXXXX 

Millora del sistema de recollida 
porta a porta de la brossa 

orgànica i el rebuig als 
 habitatges plurifamiliars: 
instal·lació de penjadors 

13Y94849 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 2013/0001775 4.000,00 4.000,00 1403900882 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXXXXXXX 
taula de ping pong antivandàlica -
- dispositiu de seguretat cistelles 

de bàsquet 
13Y92883 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 2.000,00 2.000,00 1403900776 G/30400/342A0/76280 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

62/297 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº d'expedient Import 
aprovat (€)  

Import 
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Ajuntament de 
Prats de Lluçanès 

XXXXXXXX Material esportiu inventariable 13Y92890 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900786 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Prats de Lluçanès 

XXXXXXXX SUBSTITUCIÓ CALDERA 13Y94853 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 2.100,00 2.100,00 1403900883 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXXXXXXX 
IMPLANTACIÓ DE MESURES 
DE GESTIÓ ECOEFICIENT EN 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

13Y94854 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 3.300,00 3.300,00 1403900885 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXXXXXXX 
TALLERS I XERRADES DE 

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 
A PUIGDÀLBER 

13Y93526 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 1.000,00 1403900910 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Puigdàlber XXXXXXXX 

ACTUACIONS DIVERSES EN 
MATÈRIA DE SANITAT 

AMBIENTAL A PUIGDÀLBER 
13Y95474 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 1.750,00 1.750,00 1403900828 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Sagàs 

XXXXXXXX MARXA NÒRDICA 13Y92216 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.000,00 1.000,00 1403900755 G/30400/341A0/46280 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
XXXXXXXX 

Actuacions de millora de la 
qualitat de la FORM  a Sant 

Andreu de Llavaneres 
13Y93536 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 1.000,00 1403900913 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
XXXXXXXX CONTROL DE LES COLÒNIES 

DE GATS DE CARRER 
13Y95521 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900830 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
XXXXXXXX Implantació telegestió en 

l'enllumenat públic municipal 
13Y94790 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 
2013/0001775 1.500,00 1.500,00 1403900887 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
XXXXXXXX Campanya de comunicació 

gestió de residus municipals 
13Y93487 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.700,00 1.700,00 1403900914 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
XXXXXXXX Millors serveis al Mercat 

Torreblanca 
13Y93734 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 2.000,00 2.000,00 1403900986 G/30300/431A0/46280 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

63/297 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº d'expedient Import 
aprovat (€)  

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor,  
 nº doc. agrupat Aplicació pressupostària  

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
XXXXXXXX 

COMPRA DE MATERIAL PER 
HABILITAR TERRENYS PER 

CESSIÓ A ENTITATS 
 PER PROJECTES D'HORTS 

URBANS/SOCIALS 

13Y93539 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.800,00 1.800,00 1403900915 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
XXXXXXXX Protecció dels animals domèstics 

a Sant Quirze del Vallès 13Y95287 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900832 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

XXXXXXXX Recollida, dipòsit i control 
d'animals de companyia, i cens 13Y95098 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900833 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
XXXXXXXX 

Ambientalització de la gestió 
local. Estalvi d'energia i lluita 

contra el canvi climàtic. 
13Y93600 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.800,00 1.800,00 1403900917 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
XXXXXXXX Dinamització d'un centre 

comercial urbà 13Y93877 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 2.000,00 2.000,00 1403900987 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXXXXXXX Material esportiu inventariable 

2013 
13Y92987 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900778 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
XXXXXXXX Elaboració cens i identificació 

gossos i gats 
13Y95309 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 800,00 800,00 1403900834 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
XXXXXXXX Sanitat ambiental dels edificis 

públics 
13Y95310 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900835 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 
XXXXXXXX 

Implantació d'equips de gestió 
energètica en equipaments 

municipals 
 a Santa Margarida i els Monjos 

13Y94788 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 2.400,00 2.400,00 1403900889 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX FESTIVAL PEL CANVI 13Y91775 Oficina de Difusió 

Artística 
2013/0001772 1.200,00 1.200,00 1403900953 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX PROJECTES I ACTIVITATS DE 

PROMOCIÓ DE LA SALUT 
13Y95316 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900837 G/60401/313A0/46280 
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Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
XXXXXXXX 

ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PÚBLICA 
13Y95099 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 800,00 800,00 1403900838 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

XXXXXXXX Atenció dels animals de 
companyia 

13Y94936 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900839 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXXXXXXX MATERIAL ESPORTIU 
INVENTARIABLE 2013 

13Y92900 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 1.000,00 1.000,00 1403900787 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXXXXXXX 
Elaboració del nou Reglament 

Participació Ciutadana de 
Sentmenat 

13Y93258 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat 
i Ciutadania 

2013/0001807 7.500,00 7.500,00 1403900937 G/60300/232A1/46280 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXXXXXXX 

elaboració mapa de soroll del 
municipi de Sentmenat i 

introducció dels possibles 
 plans d'acció 

13Y94076 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

2013/0001774 3.600,00 3.600,00 1403900872 G/50500/172B1/46280 

Ajuntament de 
Seva 

XXXXXXXX Creació de punts de llum i aigua 
als mercats de venda ambulant 

13Y93702 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 3.000,00 3.000,00 1403900971 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Seva 

XXXXXXXX Cicle de passejades per a la gent 
gran 

13Y92615 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.000,00 1.000,00 1403900760 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Talamanca 

XXXXXXXX 
Adquisició 3 jocs de xarxes i 

altres materials per a les pistes 
de tenis 

13Y93003 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900779 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Tiana 

XXXXXXXX 
Pla anual de dinamització 

comercial i accions de foment del 
comerç: Tiana't comerç  

13Y94021 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 3.000,00 3.000,00 1403900854 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Tiana XXXXXXXX 1 JOC DE 2 PORTERIES DE 

FUTBOL SALA 13Y93060 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 1.300,00 1.300,00 1403900780 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Tordera XXXXXXXX 

Esport adaptat per a persones 
adultes amb disminucions 

psíquiques 
13Y92643 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.012,00 1.012,00 1403900763 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Tordera XXXXXXXX Jornada de vela i jornada 

d'equitació 13Y92642 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 450,00 450,00 1403900764 G/30400/341A0/46281 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

65/297 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº d'expedient Import 
aprovat (€)  

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor,  
 nº doc. agrupat Aplicació pressupostària  

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXXXXXXX Millora del material esportiu camp 
de futbol 

13Y93012 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 1.000,00 1.000,00 1403900788 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXXXXXXX Porteries competició waterpolo 
Complex Esportiu Municipal 

13Y93061 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900781 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Vallirana XXXXXXXX 

PLA D'AMBIENTALITZACIÓ 
DELS CENTRES EDUCATIUS 

DE VALLIRANA 
13Y93654 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.800,00 1.800,00 1403900920 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Vic 

XXXXXXXX PROGRAMES DE PROMOCIÓ 
DE LA SALUT A VIC 

13Y95385 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 5.290,00 5.290,00 1403900842 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt XXXXXXXX 

Retol·lació d'equipaments amb 
consells i bons hàbits d'estalvi 

energètic 
13Y93544 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.100,00 1.100,00 1403900921 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar XXXXXXXX Lloguer d'una cabina sanitària pel 

mercat ambulant 13Y93740 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.250,00 1.250,00 1403900988 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Viver i Serrateix XXXXXXXX 1ª FIRA DE SERRATEIX 13Y93911 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.000,00 1.000,00 1403900972 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Viver i Serrateix 

XXXXXXXX FESTES MAJORS MUNICIPALS 
I ACTES NADALENCS 

13Y94510 
Oficina d'Estudis 

i Recursos 
Culturals 

2013/0001743 1.000,00 1.000,00 1403900741 G/13101/334A1/46280 

Ajuntament del 
Brull 

XXXXXXXX 
ORGANITZACIÓ DE L'ECO - 
ULTRA 100 km MATAGALLS 

MONTSERRAT 
13Y92331 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.129,00 1.129,00 1403900748 G/30400/341A0/46280 

Ajuntament del 
Masnou 

XXXXXXXX Millora del material esportiu 
inventariable 

13Y93040 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900782 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
XXXXXXXX 

DISSENY, MAQUETACIÓ I 
IMPRESSIÓ ELEMENTS DE 
COMUNICACIÓ CAMPANYA 
 "EL REI DE L'ESTALVI. EL 

CONSUM ENERGÈTIC A LA 
LLAR" 

13Y93523 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.800,00 1.800,00 1403900923 G/50500/172B2/46280 
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Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
XXXXXXXX 

TALLERS I XERRADES PER 
PROMOCIONAR ESTILS DE 

VIDA SALUDABLES 
13Y95452 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 1.500,00 1.500,00 1403900845 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXXXXXXX Material esportiu inventariable 
2013 

13Y92958 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 600,00 600,00 1403900783 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament 
d'Igualada XXXXXXXX 

COMPRA DE MÒDUL PER A 
EMPROVADORS I 

CONTENIDORS DE 
RECOLLIDA  

SELECTIVA PEL MERCAT DE 
VENDA NO SEDENTÀRIA DE 

LA MASUCA 

13Y93685 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 4.250,00 4.250,00 1403900990 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXXX 
Campanya per a la dinamització 

del comerç a Olesa de 
Bonesvalls 

13Y93919 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.000,00 1.000,00 1403900989 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

XXXXXXXX Material esportiu inventariable 13Y92829 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900784 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament 
d'Olvan XXXXXXXX Campanya d'estalvi energètic 13Y93516 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.100,00 1.100,00 1403900924 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament 
d'Olvan 

XXXXXXXX Com ens alimentem? 13Y95424 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.500,00 1.500,00 1403900846 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament 
d'Olvan 

XXXXXXXX Mengem bé? 13Y95425 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.054,00 1.054,00 1403900847 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament d'Orpí XXXXXXXX RECOLLIDA DE GOSSOS 13Y95432 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900848 G/60401/313A0/46280 

Consorci per a la 
Gestió de 

Residus del 
Vallès Oriental 

XXXXXXXX Modificació de l'enllumenat del 
CCT 13Y94799 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 2013/0001775 6.900,00 6.900,00 1403900895 G/50500/172B0/46780 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 
XXXXXXXX Compra 2 portaries de futbol 

11 13Y92956 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 1.530,89 1.530,89 1403900789 G/30400/342A0/76880 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº d'expedient Import 
aprovat (€)  

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor,  
 nº doc. agrupat Aplicació pressupostària  

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 
XXXXXXXX implantació de mesures de gestió 

sostenible ambiental i econòmica 
13Y94885 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 
2013/0001775 2.000,00 2.000,00 1403900896 G/50500/172B0/46880 

Mancomunitat 
Intermunicipal de 
la Conca d'Òdena 

XXXXXXXX 

Activitats a favor de la 
sostenibilitat: setmana de 

l'energia sostenible i setmana  
de la mobilitat sostenible i segura 

13Y93639 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.800,00 1.800,00 1403900928 G/50500/172B2/46380 
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Tercer.- Acceptar la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL Centre gestor  Nº d'expedient Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor, 
 nº doc. agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament d'Arenys 
de Mar 

XXXXXXXX Esport per prevenir 
el risc d'exclusió 

13Y92288 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 300,00 300,00 1403900745 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Berga XXXXXXXX Fem Safareig 13Y91886 Oficina de Patrimoni 

Cultural 2013/0001766 3.300,00 3.300,00 1403900785 G/13102/333A0/46280 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXXXXXXX Camí escolar  13Y94881 Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic 

2013/0001775 1.500,00 1.500,00 1403900876 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar XXXXXXXX Primers Auxilis i 

protecció sol 13Y95615 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 700,00 700,00 1403900812 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXXXXXXX 
Curs de 

manipuladors 
d'aliments  

13Y95616 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 635,25 635,25 1403900813 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Calonge de Segarra 

XXXXXXXX Nit de jazz a la 
fresca 

13Y91821 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 1.000,00 1.000,00 1403900946 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Castellgalí XXXXXXXX 

Projectes i activitats 
en matèria de 

Sanitat Ambiental  
13Y95669 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 1.997,00 1.022,79 1403900817 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

GESTIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ EN 

UN CENTRE 
COMERCIAL URBÀ 

13Y93834 Gerència de 
Serveis de Comerç 

2013/0001770 1.000,00 1.000,00 1403900963 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Dosrius XXXXXXXX Porteries i Cistelles  13Y92872 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900772 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Granollers 

XXXXXXXX 
Foment de             

l'e-administració a 
Granollers 

13Y94755 

Direcció de Serveis 
de Tecnologies i 

Sistemes 
Corporatius 

2013/0001833 7.875,00 6.675,00 
1403900964 

(800 € a retornar 
per ingrés indegut) 

G/20300/928A0/46280 

Ajuntament de Piera XXXXXXXX 
Reduir l’obesitat 
infanto-juvenil al 
municipi de Piera 

13Y95449 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 1.500,00 1.500,00 1403900827 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de Sant 
Celoni XXXXXXXX Millora del material 

esportiu inventariable 13Y92833 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 2.100,00 1403900777 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

XXXXXXXX CAMINADA 
POPULAR 

13Y92270 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.129,00 1.129,00 1403900756 G/30400/341A0/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL Centre gestor  Nº d'expedient Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de valor, 
 nº doc. agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

XXXXXXXX 

Beques per realitzar 
activitats 

extraescolars 
esportives 

13Y92463 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 300,00 300,00 1403900757 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de Súria XXXXXXXX 
Millora de la gestió 

energètica de 
l'enllumenat públic 

13Y94800 Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic 

2013/0001775 2.500,00 2.500,00 1403900890 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Veciana 

XXXXXXXX 

RECOLLIDA 
D'ANIMALS 

ABANDONATS A LA 
VIA PÚBLICA 

13Y95382 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 1.000,00 1403900841 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXXXXXXX 

Viladecans Smart 
City: en clau 

desenvolupament 
econòmic 

13Y92053 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 12.600,00 12.600,00 1403900938 G/30102/439A0/46280 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú XXXXXXXX 

Implantació de plans 
d'emergència dels 

mercadals 
13Y93785 Gerència de 

Serveis de Comerç 2013/0001770 3.000,00 3.000,00 1403900939 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXXXXXXX 
Caminada popular 

Batalla dels Prats de 
Rei 

13Y94407 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

2013/0001743 1.000,00 1.000,00 1403900740 G/13101/334A1/46280 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Valldoreix 
XXXXXXXX 

AJUTS A LES 
FAMÍLIES PER A 
LES ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
D'ESTIU 

13Y92386 Oficina d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.000,00 1.000,00 1403900767 G/30400/341A0/46881 
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Quart.- Reduir l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2013 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per menor import justificat, que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
d'Argençola XXXXXXXX 

Aprofitament de la 
biomassa al municipi 

d'Argençola 
13Y93645 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.800,00 139,08 1403900898 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament 
d'Argençola 

XXXXXXXX Recollida animals 
abandonats 

13Y95011 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 576,50 1403900810 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament 
d'Argentona XXXXXXXX 

Millora material 
esportiu inventariable 

Argentona 
13Y92837 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 1.300,00 0,17 1403900794 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament 
d'Artés 

XXXXXXXX FESTA DE L'ESPORT 13Y92297 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.464,00 75,71 1403900747 G/30400/341A0/46280 

Ajuntament 
d'Artés 

XXXXXXXX 

HÀBITS 
ALIMENTARIS DELS 

ADOLESCENTS I 
JOVES 

13Y95574 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.500,00 450,88 1403900811 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Badalona 

XXXXXXXX 
Eficiència energètica, 
estalvi d'energia i lluita 
contra el canvi climàtic. 

13Y93557 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.100,00 0,56 1403900900 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Sensibilització i 
comunicació sobre el 
cicle local de l'aigua a 

Barberà del Vallès 

13Y93597 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.700,00 0,07 1403900901 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Callús XXXXXXXX Millora del material 

esportiu inventariable 13Y92940 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 4.200,00 2.076,12 1403900795 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
XXXXXXXX 

Campanya de 
sensibilització i 

comunicació sobre la 
prevenció i la gestió 

dels residus 

13Y93567 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 87,09 1403900902 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Campins 

XXXXXXXX Fem esport, fem salut 13Y92354 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.607,00 144,00 1403900749 G/30400/341A0/46281 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Canyelles XXXXXXXX 

III Cursa de Sant 
Silvestre i II Cursa 

Extrema 
13Y98716 

Oficina 
d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.129,00 47,26 1403900750 G/30400/341A0/46280 

Ajuntament de 
Canyelles XXXXXXXX Viu l'Esport a 

Canyelles 2013 13Y92360 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 2.632,00 108,64 1403900751 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Capellades XXXXXXXX 

Millora dels 
equipaments esportius 

de Capellades  
13Y92945 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 2.100,00 1.363,97 1403900796 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXXXXXXX CARDOTERROR VIII 
(2013) 

13Y91823 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 1.000,00 511,43 1403900948 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Carme 

XXXXXXXX 

Campanya de cens i 
identificació d'animals 

de companyia a Carme 
i de tinença  

responsable. 

13Y95075 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 800,00 1403900816 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
XXXXXXXX 

Actualització cens 
animals de companyia i 

atenció animals 
abandonats via pública 

13Y95670 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 431,30 1403900818 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
XXXXXXXX 

Prevenció de la 
legionel·losi i control 
integral de plagues 

urbanes 

13Y95671 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 1.750,00 414,29 1403900819 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Cervelló XXXXXXXX Casals i activitats 

esportives 2013 13Y92761 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 2.500,00 732,48 1403900752 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Cervelló XXXXXXXX Material esportiu 

inventariable 2013 13Y93052 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 856,69 1403900797 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 
Canvi de porteries 

d'hoquei patins i futbol 
sala 

13Y92869 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 59,09 1403900798 G/30400/342A0/76280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ, 
PARTICIPACIÓ I 

DIVULGACIÓ 
AMBIENTAL  

A CORBERA DE 
LLOBREGAT 

13Y93513 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.700,00 29,42 1403900904 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Construcció de 
diversos trams de la 
Ronda Urbana per a 

Bicicletes  

13Y94814 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 3.800,00 986,21 1403900877 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXXXXXXX 

ADQUISICIÓ 
CISTELLES BASQUET 

PER LA PISTA 
POLIESPORTIVA DE 

 FONOLLOSA 

13Y92962 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 16,80 1403900808 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Font-rubí XXXXXXXX 

Instal·lació 6 fanals 
d'energia solar 

fotovoltaica 
13Y94816 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 2013/0001775 2.000,00 77,31 1403900878 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Gironella XXXXXXXX 

ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ DE 

RISCOS EN RELACIÓ 
A LA PROMOCIÓ DE 

LA SALUT I 
CAMINADES PER A 

LA GENT GRAN 

13Y95233 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 1.500,00 6,07 1403900820 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Granera XXXXXXXX Mostra 13Y94034 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.500,00 628,12 1403900790 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Adquisició de 
sonòmetre per la 

policia local 
13Y94088 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 
2013/0001774 2.769,45 56,97 1403900869 G/50500/172B1/46280 

Ajuntament de 
l'Esquirol XXXXXXXX 

Control establiments 
alimentaris de 

l'Esquirol 
13Y94962 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 3.659,00 0,23 1403900822 G/60401/313A0/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Manresa XXXXXXXX MATERIAL ESPORTIU 

INVENTARIABLE 2013 13Y93035 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 1.200,00 600,70 1403900799 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Martorell XXXXXXXX 

Foment i promoció del 
merat de els Bòbiles de 

Martorell 
13Y93659 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.000,00 440,37 1403900807 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Martorell XXXXXXXX I Fira de la Cervesa de 

Martorell 13Y93660 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 500,00 472,77 1403900909 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXXXXXXX 

Millora de la qualitat de 
la matèria orgànica a 

les comunitats de veïns 
i recordatori  

sobre els bolquers 

13Y93496 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 106,05 1403900906 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Mediona 

XXXXXXXX 
FORMACIÓ TIC I 
D'EINES DE E-

ADMINISTRACIÓ 
13Y94720 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2013/0001833 1.583,33 0,33 1403900962 G/20300/928A0/46280 

Ajuntament de 
Mediona 

XXXXXXXX 9ena. NIT DE LES 
PERSEIDES 

13Y93499 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 239,34 1403900907 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Molins de Rei XXXXXXXX 

SERVEI 
D'HABITATGES 

SOCIALS ADREÇAT A 
PERSONES AMB 

RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

13Y93452 
Gerència de 

Serveis 
d'Habitatge, 

2013/0001490 6.200,00 694,50 1403900792 G/50300/151A0/76242 

Ajuntament de 
Molins de Rei XXXXXXXX 

Suport a estudis de 
soroll i adquisició de 

sonòmetres.  
13Y94070 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 
2013/0001774 4.000,00 0,95 1403900870 G/50500/172B1/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXXXXXXX 
Jornades del Medi 

Ambient de Monistrol 
de Montserrat 2013 

13Y93501 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.100,00 451,14 1403900908 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
XXXXXXXX 

Finançament d'accions 
per al foment de 

l'ocupació 
13Y94911 Servei de Mercat 

de Treball 
2013/0001737 22.110,00 3.271,88 1403900742 G/30101/241A0/46280 

Ajuntament de 
Montclar 

XXXXXXXX Fira de Reis de 
Montclar 

13Y93824 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.000,00 264,92 1403900894 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Montmeló XXXXXXXX 

Realització del FITKAM 
(Festival Infantil de 

Teatre Kacu Mensi a 
Montmeló) 

13Y91751 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 1.900,00 665,65 1403900950 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Mura 

XXXXXXXX 

Campanya per a la 
promoció de tinença 

d'animals i atenció als 
animals abandonats 

13Y95092 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.000,00 463,98 1403900826 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXXXXXXX Material psicomotricitat 
i tatami sala polivalent 

13Y92894 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.600,00 674,53 1403900800 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXXXXXXX 

Promocionem la salut:  
curs de com aprendre 

una alimentació 
saludable i curs de 

primers auxilis 

13Y95479 Servei de Salut 
Pública 

2013/0001732 1.500,00 533,76 1403900829 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Rubí XXXXXXXX Projecte apadrinament 

zones naturals 13Y93529 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.700,00 0,07 1403900911 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Sabadell XXXXXXXX 

ESP 03 Implantació de 
mesures de protecció 

del camí escolar 
13Y94783 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 2013/0001775 3.600,00 624,47 1403900886 G/50500/172B0/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Saldes XXXXXXXX 

CONEIXEMENTS 
DELS RECURSOS EN 
EL MUNICIPI EN MEDI 

AMBIENT 

13Y93531 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 200,00 1403900912 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
XXXXXXXX Millora del material 

esportiu inventariable 
13Y92902 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 2.000,00 774,71 1403900801 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXXXXXXX Coaching per 

adolescents 
13Y93217 

Gerència de 
Serveis d'Igualtat 

i Ciutadania 
2013/0001807 3.000,00 37,00 1403900934 G/60300/232A1/46280 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
XXXXXXXX Senyalització i difusió 

de la Fira 13Y93772 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.500,00 362,00 1403900875 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

XXXXXXXX Control Integral de 
plagues urbanes DD 13Y95126 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 1.000,00 19,90 1403900831 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
XXXXXXXX renovació material 13Y92961 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 3.400,00 12,83 1403900802 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
XXXXXXXX 

BUTLLETÍ MEDI 
AMBIENT LA RIERA 

VERDA 
13Y93624 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 350,00 1403900916 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
XXXXXXXX 

DINAMITZACIÓ 
ACTIVITATS 

ESPORTIVES A SANT 
QUIRZE SAFAJA 

13Y92565 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 2.339,00 207,00 1403900758 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
XXXXXXXX FESTIVAL MÀRIUS 

TORRES 13Y91772 Oficina de Difusió 
Artística 2013/0001772 1.000,00 59,23 1403900951 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
XXXXXXXX 

MILLORA DEL 
MATERIAL ESPORTIU 

A SANT QUIRZE 
SAFAJA 

13Y92984 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 3.400,00 20,47 1403900803 G/30400/342A0/76280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Santa Coloma  
de Gramenet 

XXXXXXXX 

Projecte de 
dinamització comercial 
"Santa Coloma Tot a 

Mà" 

13Y93867 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 8.000,00 4.000,28 1403900993 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXXXXXXX Mesures de gestió 

sostenible dels residus 
13Y94826 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 
2013/0001775 5.000,00 53,40 1403900888 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
XXXXXXXX Música als baluards 13Y91774 Oficina de Difusió 

Artística 
2013/0001772 1.000,00 368,68 1403900952 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX 

Conveni de prestació 
d'assistència tècnica 
de l'Ajuntament de 

Martorelles a 
l'Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles, 
per ala impartició de 

classes de gimnàstica 
per a la tercera edat 

13Y92593 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.202,00 176,41 1403900761 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX 

Manteniment de 
colònies de gats a 

l'àmbit urbà, atenció als 
animals abandonats a 

 la via pública. 

13Y95314 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 1.000,00 745,00 1403900836 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
XXXXXXXX DIA DEL MEDI 

AMBIENT 
13Y93470 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.000,00 313,16 1403900918 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

XXXXXXXX 

DINAMITZACIÓ DEL 
TEIXIT COMERCIAL 
DE SANTA MARIA 

D'OLÓ 

13Y94017 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.500,00 103,52 1403900791 G/30300/431A0/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de  
Mogoda 

XXXXXXXX 
CENTRE LOCAL DE 

SERVEIS A 
EMPRESES 

13Y93409 Servei de Teixit 
Productiu 2013/0001771 21.739,70 6.175,35 1403900940 G/30103/433A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
XXXXXXXX Material esportiu 

inventariable 2013 
13Y92996 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 
2013/0001739 2.100,00 648,94 1403900804 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
XXXXXXXX 

Implantació de 
l'Agenda Estratègica 

de Santa Perpètua de 
Mogoda 

13Y92031 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2013/0001745 19.991,00 11.616,01 1403900721 G/30102/439A0/46280 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de 
 Mogoda 

XXXXXXXX 

Projecte pilot de suport 
a la internacionalització 

empresarial 
¿EXPORTES?¿, 

 2a edició: ¿AJUDAR A 
VENDRE¿. 

13Y93410 Servei de Teixit 
Productiu 

2013/0001771 25.000,00 12.725,51 1403900941 G/30103/433A0/46280 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXXXXXXX 

Programa de beques 
esportives per a 

infants/adolescents en 
situació de 

vulnerabilitat social 

13Y92225 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 2.000,00 1.330,40 1403900759 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXXXXXXX FESTIVAL DE 
BRUIXES 

13Y91804 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 900,00 590,83 1403900954 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXXXXXXX 
Curs de formació sobre 
el consum energètic a 

la llar 
13Y93533 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.100,00 0,22 1403900919 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament de 
Seva 

XXXXXXXX Funcionament del 
casal d'estiu de Seva 

13Y93259 
Gerència de 

Serveis d'Igualtat 
i Ciutadania 

2013/0001807 4.000,00 1.296,45 1403900966 G/60300/232A1/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Subirats XXXXXXXX 

PROMOCIÓ DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 

ESPORTIVA EN 
PERSONES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

13Y92621 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.000,00 11,00 1403900762 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Tiana 

XXXXXXXX 
Actuacions de reducció 
de CO2 a la Biblioteca 

Can Baratau 
13Y94762 Oficina Tècnica 

de Canvi Climàtic 
2013/0001775 3.000,00 6,95 1403900891 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Torelló 

XXXXXXXX 
Beques per a  

esportistes amb risc 
d'exclusió 

13Y92644 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 1.500,00 1.251,19 1403900765 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament de 
Torelló 

XXXXXXXX 

Adequació i millora 
pista del carrer 

Puigdassalit amb 
Material esportiu 

inventariable 2013 

13Y93010 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 2.100,00 0,65 1403900805 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia XXXXXXXX 

Atenció animals 
abandonats a la via 

pública  
13Y95104 Servei de Salut 

Pública 2013/0001732 1.000,00 214,00 1403900840 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXXXXXXX Fira del Vi de Vallirana 13Y93780 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 2.000,00 145,37 1403900926 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament de 
Vic 

XXXXXXXX 

MILLORA EN LA 
RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUS  A VIC 

13Y94839 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 4.150,00 2,11 1403900892 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Vilada XXXXXXXX 

Materialització de 
campanyes de 

promoció i difusió i 
activitats paral·leles a 

la fira que  
en reforcin la 
singularitat 

13Y93906 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 4.000,00 1.355,07 1403900929 G/30300/431A0/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Vilada XXXXXXXX 

ATENCIÓ ALS 
ANIMALS 

ABANDONATS A LA 
VIA PÚBLICA 

13Y95387 Servei de Salut 
Pública 2013/0001732 1.000,00 339,00 1403900843 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXXXXXXX 
Suport als Serveis de 
Foment de l'Activitat 

Empresarial 
13Y93444 Servei de Teixit 

Productiu 
2013/0001771 24.282,00 3.961,77 1403900967 G/30103/433A0/46280 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXXXXXXX 

Substitució del material 
esportiu a les escoles 

de primària de 
Viladecavalls 

13Y93021 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

2013/0001739 1.300,00 0,01 1403900806 G/30400/342A0/76280 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
XXXXXXXX 

MOBILITATA TOVA 
LLOGUER DE MOTO 

ELÈCTRICA PELS 
DESPLAÇAMENTS  

DE LA POLICIA 
MUNICIPAL 

13Y94843 Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

2013/0001775 2.000,00 116,77 1403900893 G/50500/172B0/46280 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

XXXXXXXX 
PROJECTE DE 

RECOLLIDA D'OLI DE 
CUINA USAT 

13Y93615 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 600,00 237,00 1403900922 G/50500/172B2/46280 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
XXXXXXXX 

CONTROL INTEGRAL 
DE PLAGUES 

URBANES 
13Y95451 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 3.500,00 541,55 1403900844 G/60401/313A0/46280 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXXXXXXX Prats de nit. 6a edició. 13Y91744 Oficina de Difusió 
Artística 

2013/0001772 1.000,00 66,00 1403900955 G/13103/335A0/46280 

Ajuntament d'Orpí XXXXXXXX fira de les bresques 13Y93921 
Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
2013/0001770 1.000,00 626,28 1403900884 G/30300/431A0/46280 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

XXXXXXXX CAMPUS D'ESTIU 
PER A TOTS 

13Y92656 
Oficina 

d'Activitats 
Esportives 

2013/0001739 2.000,00 1.456,00 1403900766 G/30400/341A0/46281 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

XXXXXXXX 
Atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 
13Y95372 Servei de Salut 

Pública 
2013/0001732 1.000,00 244,00 1403900849 G/60401/313A0/46280 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL  Centre gestor Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa (€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Consell Comarcal 
de l'Anoia XXXXXXXX Laborateca Comarcal 13Y94903 Servei de Mercat 

de Treball 2013/0001737 30.624,00 6.707,06 1403900744 G/30101/241A0/46580 

Consell Comarcal 
del Bages 

XXXXXXXX 
Promoció i millora dels 
polígons i empreses 

del Bages 2013 
13Y93345 Servei de Teixit 

Productiu 
2013/0001771 25.000,00 170,13 1403900942 G/30103/433A0/46580 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

XXXXXXXX 

Qualificació de 
persones aturades per 
a la mobilitat sectorial 

cap a l'activitat turística 

13Y94897 Servei de Mercat 
de Treball 

2013/0001737 23.870,00 8.137,68 1403900743 G/30101/241A0/46580 

Consell Comarcal 
del Berguedà 

XXXXXXXX 
Campanya de 

prevenció de residus 
municipals al Berguedà 

13Y93631 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.850,00 4,83 1403900925 G/50500/172B2/46580 

Consorci de la 
Vall del Ges, Orís 

i Bisaura 
XXXXXXXX 

CAMPANYA PER LA 
BONA GESTIÓ DE LA 

XARXA DE 
CLAVEGUERAM I 

L’ESTALVI D’AIGUA 

13Y93635 

Oficina Tècnica 
d'Educació  i 

Promoció 
Ambiental 

2013/0001776 1.700,00 0,55 1403900927 G/50500/172B2/46780 
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Cinquè.-  Donar de baixa per revocació els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació: 
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Ens 
destinatari NIF Actuació Codi 

XBMQ 
Centre 
gestor 

Nº 
d'expedient 

Import 
aprovat (€) 

Import 
baixa(€) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXXXXXXX 

Dinamització i 
formació dels 

responsables dels 
cinc projectes 

agrícoles a 
Senegal i Gàmbia 

12Y83049 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
2012/0000187 11.800,00 11.800,00 1403901012 G/10400/143A0/46280 
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Sisè.- Reduir l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2012 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per menor import justificat, que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi 
XBMQ 

Nº 
d'expedient 

Centre 
gestor 

Import 
aprovat(€)  

Import 
baixa(€)  

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXXXXXXX 

SERVEI 
D'INFORMACIÓ I 

COMUNICACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT 

D'AJDIR (MARROC) 

12Y83037 2012/0000187 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
11.700,00 1.433,69 1403901013 G/10400/143A0/46580 
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Setè.- Sol·licitar el reintegrament de l’import satisfet per avançat i no justificat que 
s’indica a continuació, sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties 
pendents de pagament per part de la Diputació a favor d’aquest ens, s’efectuï la 
compensació: 
 

Ens 
destinatari Actuació Codi XGL Import 

avançat (€) 
Centre 
gestor 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

Dinamització i 
formació dels 

responsables dels 
cinc projectes 

agrícoles a Senegal 
i Gàmbia 

12Y83049 10.600,00 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

 
Vuitè.- Notificar aquests acords als ens destinataris afectats.  
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
resolució de la convocatòria per a la concessió d’a juts econòmics 
corresponents a la línia de suport denominada “fina nçament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements constitutius d e patrimoni singular local” i a 
la línia de suport denominada “finançament de la mi llora i del manteniment dels 
camins locals”, referent al Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Gove rns Locals 2012-2015”.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
1. Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 19 de desembre de 2013, va aprovar 
el Programa complementari de suport a l’economia productiva local, el seu règim de 
concertació, la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la línia de suport 
“finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i l’obertura de convocatòria per la 
concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport “finançament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i 
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” (Fase 2), en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 27 de desembre de 2013).  
 
L’esmentat règim regulador estableix que les línies de suport “finançament de la 
reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i 
“finançament de la millora i el manteniment dels camins locals” es resoldran pel 
procediment de concurrència competitiva, previ estudi de les sol·licituds presentades, i 
una vegada valorades i classificades de conformitat amb els criteris establerts. 
 
2. Sol·licitud 
 
La presentació i revisió de sol·licituds s’ha realitzat a través del “Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions públiques” de la Seu Electrònica Corporativa.
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En el marc de la convocatòria, s’han presentat 549 sol·licituds, 287 corresponents a la 
línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements 
constitutius de patrimoni singular local” i 262 corresponents a la línia de suport 
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals”.  
 
3. Revisió i instrucció 
 
Per a la línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements 
constitutius de patrimoni singular local”, el centre gestor responsable de la instrucció, 
valoració i seguiment de les sol·licituds rebudes és la gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. 
 
Per a la línia de suport “finançament de la millora i el manteniment dels camins locals”, 
el centre gestor és la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Totes les sol·licituds presentades han estat revisades i, en la mesura que s’ha 
determinat l’existència d’errors esmenables, s’ha requerit als ens destinataris per tal de 
procedir a la seva correcció. 
 
Feta l’esmentada revisió, totes les sol·licituds han passat a la fase d’instrucció, per a 
determinar la seva estimació o desestimació. 
 
Per a la valoració, els centres gestors han aplicat integrament i exclusivament els 
criteris que consten en el règim del Programa, vetllant en tot cas per l'aplicació de 
criteris objectius en la concessió dels recursos. 
 
Com a resultat del procés valoració, les sol·licituds s’han classificat en una de les 
categories següents: 
 
- Sol·licituds estimades: les que han generat una concessió en haver-se localitzat 

recursos disponibles per atendre-les i per haver obtingut una millor valoració en 
aplicació dels criteris previstos. 

 
- Sol·licituds desestimades per menor valoració: les que no han generat una 

concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les i per 
haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris. 

 
- Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens 

sol·licitant: les que no han pogut ser objecte de concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes a la convocatòria o per haver 
desistit d’elles l’ens sol·licitant. 

 
Els centres gestors han elaborat i fan custòdia dels corresponents informes 
d’instrucció, que contenen l’explicació de la forma com s’han ponderat els criteris de 
valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la instrucció. 
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Als efectes de la revisió formal i de garantia dels requeriments de la convocatòria i, en 
particular, que la valoració s’explica de manera clara i suficient, la direcció de Serveis 
de Concertació Local ha revisat els aspectes següents: 
 

a. Pel que fa a l’informe d’instrucció: 
 

- Que la quantia total concedida no supera la quantia total màxima prevista. 
- Que es fa constar que s'han aplicat íntegrament i exclusivament els criteris de 

valoració establerts. 
- Que els criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del 

règim del Programa. 
- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de 

valoració. 
- Qui signa l'informe. 
- Si hi ha Annex amb sol·licitud estimades per valoració més alta i suficiència de 

recursos. 
- Si hi ha Annex amb sol·licitud desestimades per valoració més baixa i manca 

de recursos. 
- Si hi ha Annex amb sol·licitud desestimades per incompliment dels requisits  o 

desistiment de l’ens sol·licitant. 
 

b. Pel que fa a les dades introduïdes en l’aplicatiu infoxarxa, als efectes del seu 
bolcat al present dictamen: 

 
- Que s’ha classificat cada sol·licitud en un dels tres estats següents: estimada, 

desestimada per menor valoració i/o desestimada per incompliment dels 
requisits o desistiment de l’ens sol·licitant. 

- Que no hi ha sol·licituds mal classificades, d’acord amb la seva valoració. 
- Que la motivació de les sol·licituds desestimades és coherent. 

 
4. Inversions financerament sostenibles. Línia de s uport “finançament de la 

millora i del manteniment dels camins locals”.  
 
Pel que fa a la línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals”, és voluntat de la Diputació de Barcelona finançar 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 Disposició Addicional 6a. 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
 
De la naturalesa de les actuacions finançades a través de la línia de suport 
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals”, centrades totes elles 
en actuacions relatives a la millora i condicionament dels camins locals d’ús públic, es 
desprèn que no ha de comportar pels municipis que les executaran despeses 
addicionals de manteniment durant la seva vida útil. 
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D’altra banda, el finançament específic d’aquesta línia de suport no ha de comportar 
als ens locals beneficiaris altres obligacions addicionals al règim regulador del present 
programa que les establertes en l’acord setè del present dictamen. No obstant això, 
amb la voluntat de facilitar al màxim l’execució d’aquestes actuacions als municipis 
beneficiaris, el present dictamen preveu en el seu acord desè, que els ajuts 
corresponents a la referida línia de suport es puguin desvincular del règim de les 
inversions financerament sostenibles si el municipi beneficiari acredita a la Diputació 
de Barcelona les circumstàncies que dificulten el compliment dels terminis i els 
requisits d’aquesta tipologia d’actuacions. 
 
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) 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 per Decret de la Presidència en data de 11 de desembre 
de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre 
de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President 
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió d’ajuts corresponents a la línia de suport “finançament 
de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular 
local” del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament d'Abrera XXXXXXXX 
Obres urgents de reparació de 

l'ermita de Sant Hilari 1440011254 52.340,00 14/X/110025 1403003148 6 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Aguilar de Segarra 

XXXXXXXX 
Millora i adequació del Local 
Social d'Aguilar de Segarra 

Eficiència Energètica 
1440005638 32.712,50 14/X/110020 1403003148 1 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXXXXXXX 

REFORÇ ESTRUCTURAL I 
MILLORA ENERGÈTICA DE 

L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT 
D'AIGUAFREDA 

1440004334 39.255,00 14/X/110029 1403003148 10 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Alella XXXXXXXX Masia Can Magarola 1440010447 45.797,50 14/X/110021 1403003148 2 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Alpens XXXXXXXX 
Millora del campanar d'Alpens per 

a visites 
1440001585 49.068,75 14/X/110022 1403003148 3 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar XXXXXXXX 

OBRES DE REFORMA I 
REHABILITACIÓ ATENEU 

ARENYENC 
1440010841 32.712,50 14/X/110023 1403003148 4 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

XXXXXXXX 
Reforma per canvi d'ús de la casa 
del conserge a l'escola Sant Martí 

d'Arenys de Munt 
1440010850 19.627,50 14/X/110024 1403003148 5 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Argençola 

XXXXXXXX 
Rehabilitació urgent coberta i 
tancaments sala polivalent del 
nucli de Clariana (Argençola) 

1440001854 45.797,50 14/X/110234 1403003147 85 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Argentona XXXXXXXX 

Rehabilitació de la Casa Puig i 
Cadafalch d'Argentona 1440009882 52.340,00 14/X/110231 1403003147 82 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament d'Artés XXXXXXXX Rehabilitació del campanar vell 1440011130 49.068,75 14/X/110026 1403003148 7 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Avinyó XXXXXXXX 
Reforma i Condicionament del 

Centre Cívic "Can Tutó" 
1440011193 35.983,75 14/X/110027 1403003148 8 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
XXXXXXXX 

Arranjament del local del CCR LA 
PARRA 

1440010727 48.000,00 14/X/110028 1403003148 9 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Badalona 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ CEMENTIRI 
MUNICIPAL DEL SANT CRIST 

1440010936 39.255,00 14/X/110030 1403003148 11 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

XXXXXXXX 
Rehabilitació d'instal·lacions 

esportives 
1440011288 29.441,25 14/X/110224 1403003147 75 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Bagà XXXXXXXX 
CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI 
DE LA BAGANENSE. FASE 1  

1440006611 45.797,50 14/X/110031 1403003148 12 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Balsareny 

XXXXXXXX 
REFORMA, REHABILITACIÓ 

(HUMITATS) CASA TORRENTS 
1440000972 42.526,25 14/X/110032 1403003148 13 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Begues 

XXXXXXXX 
OBRES DE REPARACIÓ 

D'URGÈNCIA A L'ERMITA DE 
SANTA EULÀLIA 

1440010740 49.068,75 14/X/110033 1403003148 14 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Bellprat 

XXXXXXXX 
Reforma del Local Social de 

Bellprat 
1440010748 9.985,65 14/X/110264 1403003147 115 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Berga XXXXXXXX 

Adequació de l'antic mercat 
municipal com a espai de 
dinamització econòmica 

1440011232 49.068,75 14/X/110034 1403003148 15 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXXXXXXX 
REFORMA DE LA COBERTA DE 
L'ANTIGA CASA CONSISTORIAL 

1440010962 42.526,25 14/X/110035 1403003148 16 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Borredà 

XXXXXXXX 
conservació i millora del pont de 

sant Joan 
1440002175 32.712,50 14/X/110235 1403003147 86 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

XXXXXXXX 
Reparar i moblar el Local 

Municipal Social Polivalent de Can 
Ros  

1440005808 16.356,25 14/X/110039 1403003148 20 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXXXXXXX 
Reforma, rehabilitació i reparació 

d'elements de façana de "Cal 
Conde" 

1440011246 49.068,75 14/X/110040 1403003148 21 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ LA SALA-
TEATRE LA CONCÒRDIA 

1440010713 35.983,75 14/X/110041 1403003148 22 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Calaf XXXXXXXX 

MILLORES DE 
L'ACCESSIBILITAT I L'ESTALVI 
ENERGÈTIC AL CENTRE DE 

RECURSOS PER L'OCUPACIÓ 

1440011079 45.797,50 14/X/110265 1403003147 116 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Calders 

XXXXXXXX 
Actuacions a l'Edifici Consistorial: 
reparació de façanes i reconversió 

d'una sala en viver d'empreses 
1440011216 32.712,50 14/X/110236 1403003147 87 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui XXXXXXXX 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
DEL CAFÈ TEATRE CENTRE 

DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA 
DE CALDES DE MONTBUI 

1440010857 22.898,75 14/X/110043 1403003148 24 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

94/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac XXXXXXXX 

Actuacions en equipament 
esportiu 1440001132 39.255,00 14/X/110042 1403003148 23 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Calella 

XXXXXXXX 
REMODELACIÓ MERCAT 

MUNICIPAL 
1440010653 42.526,25 14/X/110044 1403003148 25 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Calldetenes 

XXXXXXXX 
REFORMA AJUNTAMENT DE 

CALLDETENES  
1440011284 22.898,75 14/X/110045 1403003148 26 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Callús 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ EDIFICI 

CONSISTORIAL 
1440000796 39.255,00 14/X/110046 1403003148 27 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXXXXXXX 
Restauració de la façana de 

l'església de Sant Fèlix i millora de 
l'enllumenat de l'entorn  

1440011209 49.068,75 14/X/110233 1403003147 84 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cànoves i Samalús 

XXXXXXXX 

ARRANJAMENT PER A LA 
OBERTURA AL PÚBLIC DEL 

POBLAT IBÈRIC DEL PUIG DEL 
CASTELL DE SAMALÚS 

(Cànoves i Samalús) 

1440008170 18.000,00 14/X/110047 1403003148 28 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXXXXXXX 
Rehabilitació i Millora Església 

Parroquial de Canyelles 
1440001473 39.239,39 14/X/110048 1403003148 29 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Capellades 

XXXXXXXX 

IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 
FAÇANA EST DEL TEATRE DE 
LA LLIGA I ARRANJAMENTS 
INTERIORS I D'ESCENARI 

1440011225 42.526,25 14/X/110049 1403003148 30 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Capolat XXXXXXXX 

Projecte de consolidació 
estructural de l'església de la Mare 

de Déu dels Tossals de Capolat 
1440000811 58.882,50 14/X/110237 1403003147 88 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXXXXXXX 

Reforma d'una part de la fàbrica 
antiga Tèxtil Rase per l'adequació 
d'espai per les entitats culturals de 

Cardedeu 

1440000369 52.340,00 14/X/110050 1403003148 31 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cardona 

XXXXXXXX 

Reparació estructural i 
constructiva, consolidació i 

restauració material de la coberta i 
façanes associades a la portalada 

de tramuntana de l'Església de 
Sant Miquel  

1440011249 52.340,00 14/X/110051 1403003148 32 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Carme 

XXXXXXXX 
Adequació de la tramoia 

(bambolines,barres i torres de 
llum) del Centre Recreatiu. 

1440011311 29.441,25 14/X/110266 1403003147 117 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Casserres 

XXXXXXXX 
Consolidació i restauració de 
l'Església Mare de Déu dels 

Àngels de Casserres 
1440011196 49.068,75 14/X/110052 1403003148 33 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castell de l'Areny 

XXXXXXXX 
Arranjament i millora de l'Església 

de Sant Vicenç de Castell de 
l'Areny 

1440010723 45.634,96 14/X/110057 1403003148 38 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellar del Riu 

XXXXXXXX 
Obres de consolidació, restauració 
i reforma de l'església i la rectoria 

de Llinars d'Aiguadora, 1ª fase 
1440011295 49.068,75 14/X/110053 1403003148 34 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXXXXXXX 
Restauració façanes i tanca 

perimetral escola de música Torre 
Balada 

1440002848 35.983,75 14/X/110054 1403003148 35 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar XXXXXXXX 

REFORMA I ADAPTACIÓ A 
L'HABITABILITAT I A LA 

FUNCIONALITAT (NORMATIVA 
TÈCNICA I CRITERIS PIEC, Codi 

d'Accessibilitat,CTE,RITE,RD 
65/2003) D'UN MÒDUL DELS 
VESTIDORS DEL CAMP DE 

FUTBOL MUNICIPAL 

1440010951 26.170,00 14/X/110055 1403003148 36 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXXXXXXX 
CONSOLIDACIÓ I 

RESTAURACIÓ DE L'ERMITA DE 
SANT JOAN DE BENVIURE 

1440010683 49.068,75 14/X/110267 1403003147 118 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXXXXXXX 

Acondiciament del nucli de 
comunicació vertical i de l'espai 
sota coberta situats al sector de 

llevant del Castell de Castelldefels 
(4 Fase) 

1440011057 42.526,25 14/X/110056 1403003148 37 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellet i la Gornal 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ I REPARACIÓ 

D'EDIFICIS ENTITATS CÍVIQUES 
LOCALS 

1440010939 29.441,25 14/X/110268 1403003147 119 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ EDIFICI ANTIC 
AJUNTAMENT  

1440011044 35.983,75 14/X/110238 1403003147 89 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix XXXXXXXX 

Reparació de la Capella de Sant 
Jaume del Clot del Grau 1440011071 13.843,14 14/X/110058 1403003148 39 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellgalí 

XXXXXXXX 
Reforma del pavelló municipal 

d'esports 
1440011019 35.983,75 14/X/110059 1403003148 40 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
XXXXXXXX 

Canvi dels tancaments de l'edifici 
Montserrat, per millora i estalvi 

energètic 
1440011045 18.401,74 14/X/110060 1403003148 41 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellolí 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ I REPARACIÓ 

DE L'ESGLÉSIA VELLA DE 
CASTELLOLÍ 

1440010790 45.797,50 14/X/110157 1403003147 8 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellterçol 

XXXXXXXX 
Reforma de la biblioteca municipal 

de Castellterçol com a espai de 
trobada i lectura 

1440003782 11.951,17 14/X/110158 1403003147 9 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
XXXXXXXX 

ACTUACIONS 
D'ACCESSIBILITAT I 

SEGURETAT A LA SOCIETAT 
CULTURAL LA MUNIENCA 

1440001343 49.068,75 14/X/110159 1403003147 10 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Centelles 

XXXXXXXX 
AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA 

"LA COOPERATIVA" 
1440001574 22.898,75 14/X/110160 1403003147 11 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cercs XXXXXXXX 

Projecte d'eficiència energètica i 
adequació dels equipaments del 

Museu de les Mines de Cercs 
1440011003 49.068,75 14/X/110232 1403003147 83 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Interior de l'ermita de Santa Maria 
de les Feixes 

1440011195 49.068,75 14/X/110230 1403003147 81 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXXXXXXX 

CONSTRUCCIÓ D'UNA 
PLATAFORMA D'APARCAMENT 

AL RECINTE MONUMENTAL 
DEL CASTELL DE CERVELLÓ 

1440011178 45.797,50 14/X/110239 1403003147 90 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Collbató 

XXXXXXXX 
INTERVENCIONS PER LA 
MILLORA FUNCIONAL DE 

L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT 
1440010892 39.255,00 14/X/110214 1403003147 65 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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98/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Collsuspina XXXXXXXX 

Rehabilitació de la casa del 
Ventets per ubicar-hi l'Escola de 

Collsuspina 
1440001369 32.712,50 14/X/110161 1403003147 12 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Copons 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de la Rectoria de 
Copons per edifici de Serveis 

Municipals fase I 
1440010990 42.526,25 14/X/110084 1403003148 65 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

OBRES IGNIFUGACIÓ I 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

EDIFICI DE LA SOCIETAT 
CULTURAL SANT TELM 

1440011287 30.111,00 14/X/110085 1403003148 66 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXXXXXXX 
Reparació d'elements constructius 

del Mercat Municipal de Sant 
Ildefons 

1440011096 52.340,00 14/X/110086 1403003148 67 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Cubelles 

XXXXXXXX 
Recuperació i condicionament 

dels antics safareigs de Cubelles 
1440010715 49.068,75 14/X/110087 1403003148 68 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Dosrius XXXXXXXX 

CONDICIONAMENT DEL POU 
DEL GLAÇ DE DOSRIUS 1440011134 15.190,95 14/X/110088 1403003148 69 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

XXXXXXXX 
Rehabilitació dels vestuaris de la 

piscina municipal 
1440011280 29.441,25 14/X/110217 1403003147 68 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Fígols 

XXXXXXXX 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ 

DINOSAURES FUMANYA 
1440010781 49.068,75 14/X/110090 1403003148 71 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Fogars de la Selva XXXXXXXX 

Restauració de la coberta de 
l'església de Sant Andreu de 

Ramió 
1440010988 49.417,85 14/X/110091 1403003148 72 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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99/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Folgueroles XXXXXXXX 

Mesures per evitar situacions de 
perill o risc al pavelló municipal. 

Estimacions, valoracions 
econòmiques 

1440000271 35.983,75 14/X/110092 1403003148 73 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXXXXXXX 
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 

A LA PLAÇA DE CAMPS 
1440006131 32.041,41 14/X/110093 1403003148 74 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Font-
rubí 

XXXXXXXX 
Arranjament de les façanes i 

millora energètica de l'Ajuntament 
de Font-rubí 

1440010652 29.441,25 14/X/110094 1403003148 75 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Gaià XXXXXXXX 
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL 
DE LA CASA "EL PRAT" 1A FASE 

4A ETAPA 
1440005862 39.255,00 14/X/110097 1403003148 78 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Gavà XXXXXXXX 

Reforma i adaptació al Reglament 
de Baixa Tensió de les aules i 

vestíbul de Centre Cultural del c. 
Sarrià, 7-9 

1440011245 49.068,75 14/X/110096 1403003148 77 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Gelida 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de l'edifici de la Unió 

del Casal Gelidenc 
1440010758 33.214,14 14/X/110098 1403003148 79 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Gironella 

XXXXXXXX 
Nou accés al nucli històric de 

Gironella des de la Riba del Riu 
Llobregat, Fase 1 

1440011170 49.068,75 14/X/110099 1403003148 80 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Granollers 

XXXXXXXX 
Rehabilitació campanar de la 

parròquia de Nostra senyora de 
Fàtima de Granollers 

1440011030 45.797,50 14/X/110241 1403003147 92 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Gualba 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ MASIA CAN 

FIGUERES FASE III CASA PETITA 
1440010556 32.499,97 14/X/110100 1403003148 81 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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100/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
XXXXXXXX 

RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA 
DE SANT CLIMENT DE TORRE 

DE FOIX 
1440010774 52.340,00 14/X/110102 1403003148 83 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Gurb XXXXXXXX Reforma Teatre municipal 1440004419 49.068,75 14/X/110103 1403003148 84 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Jorba 

XXXXXXXX 

Rehabilitació de la façana i 
supressió de barreres 

arquitectòniques de l'edifici de 
l'Ajuntament de Jorba 

1440010910 35.983,75 14/X/110106 1403003148 87 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de la coberta de 

l'Església de la Doma 
1440010896 52.340,00 14/X/110095 1403003148 76 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXXXXXXX 
CONSOLIDACIÓ DE LA TORRE 

DEL CASTELL DE VILADEMAGER 
1440010879 45.797,50 14/X/110107 1403003148 88 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de la 
Nou de Berguedà XXXXXXXX 

REPARACIÓ DE LES 
COBERTES DE LES CAPELLES 
SUD I NORD DE L'ESGLÉSIA DE 

SANT MARTÍ DE LA NOU DE 
BERGUEDÀ 

1440000941 42.526,25 14/X/110079 1403003148 60 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

XXXXXXXX 
Restauració de l'església de Sant 

Joan del Pla 
1440010909 52.340,00 14/X/110262 1403003147 113 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt XXXXXXXX 

Obres de reforma i 
condicionament a l'Ateneu 

Gumersind Bisbal 
1440010924 49.068,75 14/X/110175 1403003147 26 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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101/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet XXXXXXXX Rehabilitació Xalet del Catllaràs 1440011180 52.340,00 14/X/110176 1403003147 27 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de la 
Quar 

XXXXXXXX 
Tancament de llocs perillosos i 

construcció de barana a l’escala 
del Claustra de La Portellai 

1440010820 6.970,00 14/X/110183 1403003147 34 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXXXXXXX 

Reparació sobre les patologies 
existents per assegurar la 

pervivència de l'edifici (Horta 
Rectoria Sta Agnès) 

1440010860 55.611,25 14/X/110186 1403003147 37 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXXXXXXX 
EQUIPAMENT SANT VALENTÍ - 

SALA EXPOSICIONS 
1440011112 42.526,25 14/X/110038 1403003148 19 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Reforma i adequació del centre 
cultural amb emplaçament al 

Passatge de la Rectoria de Corró 
d'Avall 

1440011039 32.712,50 14/X/110269 1403003147 120 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

XXXXXXXX 
Renovació de l'enllumenat exterior 

del Santuari de La Gleva 
1440010580 10.219,08 14/X/110270 1403003147 121 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXXXXXXX 
Restauració pont vell o del Molí 

d'en Bertrana 
1440011303 52.340,00 14/X/110226 1403003147 77 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
l'Estany 

XXXXXXXX 
Adequació de l'entorn de la Font 

Vella 
1440011031 29.441,25 14/X/110089 1403003148 70 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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102/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

ENDERROC CONTROLAT DE 
LES ESTRUCTURES 

CONTEMPORÀNIES DE LA 
MASIA DE LA TORRASSA-
CASTELL DE BELLVÍS DE 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

1440011214 52.340,00 14/X/110104 1403003148 85 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

XXXXXXXX 
AMPLIACIÓ DEL CASAL DE LA 

GENT GRAN DE LLIÇÀ D'AMUNT 
1440002574 9.813,75 14/X/110108 1403003148 89 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Lliçà 
de Vall 

XXXXXXXX 
Rehabilitació Pous de Gel de Can 

Gurri (Lliçà de Vall) 
1440010839 49.068,75 14/X/110242 1403003147 93 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXXXXXXX 
Consolidació estructural de l'edifici 
annex de serveis culturals 1a fase 

1440011086 45.797,50 14/X/110257 1403003147 108 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar XXXXXXXX 

Reforma dels presbiteri de 
l'església i col·locació d'altar i ambó 1440010920 32.712,50 14/X/110109 1403003148 90 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DEL MOLÍ DE 

MIARONS PER A USOS 
SOCIALS 

1440007503 49.068,75 14/X/110110 1403003148 91 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Manresa 

XXXXXXXX 
Rehabilitació i reforç estructural 
del Pont Nou, fases 1, 2, 3A, 3B, 

3C i 3D 
1440010705 58.882,50 14/X/110212 1403003147 63 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Marganell XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI 
DE L'ANTIC AJUNTAMENT PER 

A ÚS CULTURAL - FASE 2 
1440011278 45.797,50 14/X/110255 1403003147 106 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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103/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Martorell XXXXXXXX 

Adequació de l'edifici de l'antiga 
escola Montserrat a la Secció 

d'Institut de Martorell 
1440011276 52.340,00 14/X/110062 1403003148 43 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXXXXXXX 
Reparacions i adequacions a 

l'envelat Municipal de l'Ajuntament 
de Martorelles 

1440010883 49.068,75 14/X/110063 1403003148 44 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Masquefa 

XXXXXXXX 
CENTRE DE DIA I HABITATGES 

DOTACIONALS 
1440010710 49.068,75 14/X/110064 1403003148 45 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Matadepera 

XXXXXXXX 
Rehabilitació i millora del molí de 

la masia de Can Vinyers de 
Matadepera 

1440008216 34.873,41 14/X/110065 1403003148 46 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Mataró 

XXXXXXXX 
Revitalització del centre històric de 

Mataró 
1440011181 49.068,75 14/X/110066 1403003148 47 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Mediona 

XXXXXXXX 

REFORMA I MILLORA DE LA 
TEULADA DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU ANTONI 

RAMALLETS 

1440004427 29.441,25 14/X/110067 1403003148 48 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Moià XXXXXXXX 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
DE L'ESPAI SOTA-COBERTA, 

AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, 
DE "CAN ROCAFORT" 

1440011077 42.526,25 14/X/110077 1403003148 58 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXXXXXXX 
Adequació dels espais esportius 
de l'Escola d'Educació Especial 

Can Vilà 
1440011263 13.085,00 14/X/110068 1403003148 49 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
XXXXXXXX 

Rehabilitació i consolidació de la 
coberta de l'edificació "Ca la 

Mestra" de Monistrol de Calders 
1440009914 39.255,00 14/X/110071 1403003148 52 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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104/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXXXXXXX 
Reforma de la façana i 

dependències de l'Ajuntament 1440004719 22.898,75 14/X/110070 1403003148 51 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXXXXXXX 

REPARACIONS URGENTS A LA 
TORRE NA JOANA I LA 

CAPELLA JESÚS DEL GRAN 
PODER 

1440010853 39.255,00 14/X/110069 1403003148 50 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montclar 

XXXXXXXX 
Obres de restauració de l'Església 

de Sant Martí de Montclar 
1440001486 39.255,00 14/X/110073 1403003148 54 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montesquiu 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DE LES FONTS 

DEL NUCLI URBÀ 
1440011242 26.170,00 14/X/110074 1403003148 55 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montgat 

XXXXXXXX 
Remodelació de la casa 

consistorial 
1440011160 29.441,25 14/X/110243 1403003147 94 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montmajor XXXXXXXX 

ARRANJAMENTS AL MUSEU DE 
L'ART DEL BOLET . FASE I  1440011135 45.797,50 14/X/110244 1403003147 95 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montmaneu 

XXXXXXXX 
ACTUACIONS AL CEMENTIRI 

MUNICIPAL 
1440011293 20.000,00 14/X/110271 1403003147 122 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ DE L'ANTIGA 
ESTACIÓ DE RODALIES PER 
UBICACIÓ DEL NOU CENTRE 

JUVENIL 

1440011712 45.797,50 14/X/110075 1403003148 56 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
XXXXXXXX Reforma del Teatre municipal 1440001208 35.983,75 14/X/110076 1403003148 57 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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105/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Muntanyola XXXXXXXX 

Consolidació de l'edifici de la 
Rectoria de Muntanyola 1440010933 35.709,50 14/X/110072 1403003148 53 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Mura XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ PLANTA PIS 

EDIFICI LA FABRICA 
1440001739 35.983,75 14/X/110272 1403003147 123 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Navarcles 

XXXXXXXX 
Redistribució dels locals ubicats a 

la Biblioteca vella 
1440011024 26.170,00 14/X/110247 1403003147 98 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Navàs 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de la Pallissa de 

Castelladral 
1440010999 49.068,75 14/X/110078 1403003148 59 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Pacs 
del Penedès 

XXXXXXXX 
M.V. per la Reforma de 

determinats serveis d'equipament 
polivalent 

1440010865 29.441,25 14/X/110169 1403003147 20 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

XXXXXXXX 
Redacció del projecte i execució 
d'obra per a la rehabilitació de la 

finca de Can Cot 
1440011291 45.797,50 14/X/110170 1403003147 21 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Perafita 

XXXXXXXX 

MILLORA DE L'ENTORN I DE 
L'ACCESSIBILITAT DE 

L'ESGLÉSIA DE SANT PERE DE 
PERAFITA 

1440010887 29.294,11 14/X/110273 1403003147 124 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Piera XXXXXXXX 
Remodelació del teatre Foment i 
reconversió a centre cultural fase 

3 
1440010976 35.098,97 14/X/110171 1403003147 22 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Pineda de Mar XXXXXXXX 

Remodelació planta baixa Casa 
Consistorial i creació Oficina 

d'Informació Turística 
1440001631 32.712,50 14/X/110173 1403003147 24 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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106/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Polinyà XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ DE LA TORRE 
DE L'AIGUA DE CAN GAVARRA 1440011076 49.068,75 14/X/110249 1403003147 100 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Pontons 

XXXXXXXX 
Compartimentació de l'edifici de la 
Pista Poliesportiva municipal per 
generar dos nous equipaments  

1440009077 16.356,25 14/X/110177 1403003147 28 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Prats 
de Lluçanès 

XXXXXXXX REHABILITACIÓ PAVELLÓ 1440011241 35.983,75 14/X/110179 1403003147 30 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXXXXXXX 

PROJECTE DE REFORMA I 
CONDICIONAMENT PER A LA 
TRANSFORMACIÓ DE LOCAL 

COMERCIAL EN UNA AULA DE 
FORMACIÓ OCUPACIONAL 

1440007205 26.170,00 14/X/110163 1403003147 14 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXXXXXXX 

PROJECTE EXECUTIU 
D'ACCESSIBILITAT I OBERTURA 
AL PÚBLIC DE L'EDIFICI ROMÀ 

DE CAN FERRERONS DE 
PREMIÀ DE MAR 

1440008286 52.340,00 14/X/110180 1403003147 31 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXXXXXXX 
Rehabilitació i reforma de la Plaça 

de l'Església de Puigdàlber 
1440010405 19.627,50 14/X/110181 1403003147 32 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Puig-
reig 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DE LA TORRE 

NOVA DE CAL PONS 
1440001319 55.611,25 14/X/110182 1403003147 33 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXXXXXXX 
Millora de l'accessibilitat, seguretat 
i estalvi energètic al Local Social -

La Sala- del Nucli Antic 
1440002232 38.000,00 14/X/110184 1403003147 35 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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107/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Rellinars XXXXXXXX 

ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS 
EDIFICI AJUNTAMENT 1440011082 39.255,00 14/X/110185 1403003147 36 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXXXXXXX 
REFORMA I REHABILITACIÓ DE 

CAL MEROS, SEU DE LA 
SOCIETAT CORAL DEL VALLÈS 

1440004714 49.068,75 14/X/110275 1403003147 126 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Roda 
de Ter 

XXXXXXXX 
Rehabilitació del pont vell de Roda 

de Ter 
1440000734 58.882,50 14/X/110188 1403003147 39 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Rubí XXXXXXXX 
Rehabilitació de tres fonts de 

Rubí: Font de Sant Muç, Font de 
Can Tiraïres i Font dels Alous 

1440011266 42.526,25 14/X/110189 1403003147 40 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Rubió 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de les antigues 

escoles per a varis usos 
municipals. 

1440010712 32.712,50 14/X/110229 1403003147 80 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Rupit 
i Pruit 

XXXXXXXX 
Restauració retaule major i 

campanar església Sant Miquel de 
Rupit 

1440010966 52.340,00 14/X/110156 1403003147 7 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXXXXXXX 
Subministrament de mobiliari i 

equipament tècnic pel nou Centre 
Cívic de Can Romeu 

1440010589 19.627,50 14/X/110250 1403003147 101 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Sagàs 

XXXXXXXX 
CONDICIONAMENT DE LA 

PLANTA BAIXA DE LA CASA 
CONSISTORIAL 

1440011294 16.356,25 14/X/110190 1403003147 41 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Saldes 

XXXXXXXX 

HABILITACIÓ D'ACCÉS 
ADAPTAT I ADEQUACIÓ DELS 

SERVEIS HIGIÈNICS A L'EDIFICI 
DE LES ESCOLES DEL NUCLI 

DE SALDES 

1440010808 13.085,00 14/X/110192 1403003147 43 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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108/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Sallent XXXXXXXX 

Rehabilitació de l'església de 
Santa Maria de Cornet 1440011229 49.068,75 14/X/110193 1403003147 44 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DE 

PATOLOGIES DE CAN RIGALT 
1440005912 30.000,00 14/X/110196 1403003147 47 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

XXXXXXXX 
Projecte d'impermeabilització de la 

terrassa de l'edifici municipal de 
can Caralt 

1440010829 19.627,50 14/X/110197 1403003147 48 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

XXXXXXXX 
Reforma i rehabilitació de l'edifici 

del Casal d'avis. 
1440011022 26.170,00 14/X/110276 1403003147 127 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 

XXXXXXXX 

Reforma del Palau de Marianao 
com a Seu del Clúster de la salut 

mental i Centre d'excel·lència 
Internacional per la salut mental 

de Catalunya 

1440010913 39.255,00 14/X/110198 1403003147 49 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Boi de Lluçanès 

XXXXXXXX 
RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA 
NORD DE LA CASA RECTORAL 

DE ST. BOI DE LLUÇANÈS 
1440000740 28.142,85 14/X/110227 1403003147 78 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

XXXXXXXX 

Condicionament exterior de l'espai 
púbic i façana exterior de 

l'Església de Sant Cebrià de 
Vallalta.  

1440007567 15.000,00 14/X/110199 1403003147 50 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Celoni XXXXXXXX 

RECUPERACIÓ DEL CAFÈ DE 
L'ATENEU SANT CELONI 1440009830 41.273,60 14/X/110251 1403003147 102 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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109/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Climent de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

ARRANJAMENT INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA ADF SANT RAMON I 

SUBSTITUCIÓ FINESTRES I 
MAJORQUINES CASA DE LA 

VILA 

1440011308 37.640,61 14/X/110263 1403003147 114 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DE LA MASIA 

DE CAN QUITÈRIA 
1440001536 49.068,75 14/X/110200 1403003147 51 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues XXXXXXXX 

Rehabilitació i Condicionament de 
la Coberta Vella del Forn 

Exposició Rural i pavimentació de 
l'espai d'accés 

1440009626 39.255,00 14/X/110201 1403003147 52 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

XXXXXXXX 
REPARACIÓ DE LA COBERTA 
DEL CAP DE SANT ESTEVE 

SESROVIRES 
1440000745 20.540,56 14/X/110202 1403003147 53 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines XXXXXXXX 

MILLORA D'ACCESSOS AMB 
L'ELIMINACIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES I 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I 
ESTRUCTURA DEL MUSEU CAN 

XIFREDA 

1440009547 26.170,00 14/X/110203 1403003147 54 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

XXXXXXXX 
REMODELACIÓ DEL MERCAT 

MUNICIPAL "LA PLAÇA" 
1440002738 45.797,50 14/X/110252 1403003147 103 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra 

XXXXXXXX 

Projecte d'execució de les 
instal·lacions elèctriques per la 
reforma de la sala polivalent de 

Sant Feliu Sasserra 

1440011177 22.299,19 14/X/110204 1403003147 55 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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110/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages XXXXXXXX 

Impermeabilització del cobert de la 
Màquina de Batre 1440010911 39.255,00 14/X/110205 1403003147 56 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

XXXXXXXX 

REFORMA, REHABILITACIÓ I 
REPARACIÓ DE L'ANTIGA CASA 
DE L'ENTRENADOR DE L'ESPAI 

DE LA PISTA 

1440008189 32.179,22 14/X/110207 1403003147 58 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de la coberta del 

campanar de l'església 
1440010927 12.028,37 14/X/110195 1403003147 46 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Jaume de 
Frontanyà 

XXXXXXXX 

MEMÒRIA VALORADA PER LA 
REPARACIÓ DE LA TEULADA 

DE L'ESGLÉSIA DE SANT 
JAUME DE FRONTANYÀ 

1440011141 30.412,50 14/X/110208 1403003147 59 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

XXXXXXXX 
Reparació de la xemeneia de Cal 

Gallifa i estudi del subsòl  
1440010845 12.000,00 14/X/110210 1403003147 61 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

XXXXXXXX 
reparació parquet Fomento 

Cultural y Artístico 
1440011222 29.441,25 14/X/110209 1403003147 60 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

XXXXXXXX 
RESTAURACIÓ DE CA 

L'ANGLADA 
1440011289 42.526,25 14/X/110253 1403003147 104 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Just Desvern 

XXXXXXXX 
Rehabilitació integral de la coberta 

de Can Freixes 
1440009889 45.797,50 14/X/110080 1403003148 61 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de l'edifici de la 

Cambra Agrària 
1440009542 26.170,00 14/X/110081 1403003148 62 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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111/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall XXXXXXXX 

Adequació de la planta soterrani 
del Marquet de l'Era 1440011128 19.627,50 14/X/110277 1403003147 128 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Martí d'Albars 

XXXXXXXX 
Arranjament del pont romànic de 

Sant Martí d'Albars 
1440010764 29.927,74 14/X/110082 1403003148 63 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous 

XXXXXXXX 

RESTAURACIÓ DE LES 
FAÇANES SUD I OEST DE 

L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 
SANT MARTÍ DE TOUS 

1440011107 39.255,00 14/X/110246 1403003147 97 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DEL CASTELL 

DE SANT MARTÍ SARROCA 
1440010174 42.526,25 14/X/110254 1403003147 105 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles 

XXXXXXXX 
Rehabilitació i reforç estructural 
del forjat de la Platja est de la 

Piscina municipal  
1440010831 42.526,25 14/X/110083 1403003148 64 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages XXXXXXXX 

ARRANJAMENT FINESTRES 
ESCOLA CEIP SANT ESTEVE 1440010983 32.712,50 14/X/110162 1403003147 13 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

XXXXXXXX 

REPARACIÓ DE 
L'ESTANQUITAT I ESTABILITAT 

ESTRUCTURAL DE 
L'EQUIPAMENT CENTRE CÍVIC 

"EL LOCAL". 

1440010943 39.255,00 14/X/110164 1403003147 15 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles XXXXXXXX 

PROJECTE DE REFORMA DE 
LES FAÇANES I ADEQUACIÓ DE 

LA PLANTA BAIXA DE CAL 
XERTA 

1440011164 58.882,50 14/X/110278 1403003147 129 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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112/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló XXXXXXXX 

Avantprojecte per a l'arranjament 
del Pont de Targarona 1440010956 46.225,12 14/X/110111 1403003148 92 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT. OBRES 

D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE 
L'EDIFICI I AMPLIACIÓ DE 

L'ARXIU HISTÒRIC 

1440010824 42.526,25 14/X/110112 1403003148 93 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Pere Sallavinera XXXXXXXX 

Construcció d'una escala d'accés 
a la torre de l'homenatge del 

castell i adequació de la torre i 
coberta de la sala principal del 

Castell de Boixadors 

1440010791 52.340,00 14/X/110191 1403003147 42 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Pol de Mar 

XXXXXXXX 
Restauració i adequació de la 
Torre i el campanar annexes a 

l'Església de Sant Jaume 
1440011203 49.068,75 14/X/110216 1403003147 67 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

XXXXXXXX ESPAI JOAN AMADES 1440011282 42.526,25 14/X/110113 1403003148 94 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora 

XXXXXXXX 
Obres de reparació i millora del 

cementiri municipal de Sant 
Quirze de Besora (1a fase) 

1440002230 52.340,00 14/X/110114 1403003148 95 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

XXXXXXXX 
Redisseny Oficina d'Atenció 

Ciutadana  
1440010958 39.255,00 14/X/110115 1403003148 96 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ 
EDIFICI ANTIC AJUNTAMENT 

1440001031 19.509,71 14/X/110116 1403003148 97 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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113/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

XXXXXXXX Adequació i reforma de "La Sala". 1440010972 35.983,75 14/X/110101 1403003148 82 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

XXXXXXXX 
Rehabilitació integral del conjunt 

de Castellet 
1440010754 52.340,00 14/X/110125 1403003148 106 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

XXXXXXXX 
REFORMA INTERIOR DEL 

CASAL DE CULTURA DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT 

1440000434 45.797,50 14/X/110127 1403003148 108 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

XXXXXXXX 
Rehabilitació i restauració de 

l'edifici 'la casa del metge' de la 
Colònia Industrial de Borgonyà 

1440011186 52.340,00 14/X/110219 1403003147 70 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

XXXXXXXX 
Reforma del cos B de l'antic edifici 

dels Salesians 
1440001817 49.068,75 14/X/110126 1403003148 107 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 
XXXXXXXX 

Restauració de l'edifici Modernista 
catalogat de l'Escola i la Casa del 

Mestre de la Colònia Güell, 2ª 
FASE  

1440010981 49.068,75 14/X/110117 1403003148 98 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Eugènia de 

Berga 
XXXXXXXX 

ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL I 
ESTANQUITAT DE 

VILLACARMEN 
1440010954 49.068,75 14/X/110118 1403003148 99 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
XXXXXXXX 

REFORMA I REPARACIÓ 
D'ELEMENTS EN DIFERENTS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

1440009748 19.775,63 14/X/110119 1403003148 100 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
XXXXXXXX Arranjament Ermita Sant Simplici 1440010862 28.851,53 14/X/110120 1403003148 101 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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114/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
XXXXXXXX 

Arranjament de les façanes i 
millora energètica de l'edifici de 

l'Ajuntament 
1440011067 45.797,50 14/X/110121 1403003148 102 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Margarida de 

Montbui 
XXXXXXXX 

REFORMA I ADEQUACIÓ D'UNA 
OFICINA AL CONJUNT 

PATRIMONIAL DE LA TOSSA DE 
MONTBUI PER A USOS 

TURÍSTICS  

1440011095 29.441,25 14/X/110225 1403003147 76 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 
XXXXXXXX 

Reforma de les cobertes del 
Castell de Penyafort. Ala de 

Ponent 
1440011167 52.340,00 14/X/110256 1403003147 107 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
XXXXXXXX 

RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA 
DE SANTA MARIA DEL CASTELL 

1440001053 48.738,18 14/X/110258 1403003147 109 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ DE L'ESTACIÓ 
DE FERROCARRIL DE SANTA 
MARIA DE PALAUTORDERA-
"PORTAL FERROVIARI DEL 

PARC NATURAL DEL 
MONTSENY" FASE I 

1440011073 45.797,50 14/X/110122 1403003148 103 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

XXXXXXXX 
Rehabilitació i ampliació de 

nínxols funeraris 
1440006220 26.170,00 14/X/110218 1403003147 69 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 
XXXXXXXX Rehabilitació del recinte el Vapor 1440010826 49.068,75 14/X/110123 1403003148 104 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXXXXXXX 
RESTAURACIÓ DE LA TORRE 

DE CAN RATÉS 
1440011223 48.834,37 14/X/110124 1403003148 105 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Santpedor XXXXXXXX 

Rehabilitació de l'ermita de Sant 
Francesc (Fase 1: consolidació 

estructurals) 
1440011198 49.068,75 14/X/110194 1403003147 45 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXXXXXXX 
Intervenció a l'Edifici del Teatre 

dins el Projecte de Reconstrucció 
Global del Coro 

1440011013 49.068,75 14/X/110128 1403003148 109 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Seva XXXXXXXX 

Reforma i adequació del 
campanar de l'església de Santa 
Maria de Seva i d'un local per a la 
pública concurrència conegut com 

"el teatre" de Sant Miquel de 
Balenyà 

1440010993 49.068,75 14/X/110129 1403003148 110 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Sitges 

XXXXXXXX 
Rehabilitació del Casino Prado 

Suburense. FASE 2 
1440011244 45.797,50 14/X/110130 1403003148 111 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sora XXXXXXXX 
Rehabilitació interior de l'edifici del 

nou ajuntament i centre cívic de 
Sora 

1440011310 42.526,25 14/X/110131 1403003148 112 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Subirats 

XXXXXXXX 
REFORMA DEL CENTRE 
AGRÍCOLA DE SANT PAU 

D'ORDAL 
1440010953 32.712,50 14/X/110132 1403003148 113 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Súria XXXXXXXX 
Adequació d'espais de l'església 

del Roser, del Poble Vell de Súria, 
3a fase 

1440010830 39.255,00 14/X/110259 1403003147 110 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Tagamanent XXXXXXXX 

PARC PATRIMONIAL DE LA 
PEDRALBA 1440011200 31.544,00 14/X/110133 1403003148 114 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Talamanca XXXXXXXX 

Rehabilitació entorn i reparació 
tina de l'ermita de Santa 

Magdalena 
1440011188 52.340,00 14/X/110134 1403003148 115 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Taradell 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ CABANYA DE 

L'ALZINAR DE LA ROCA 
1440011021 47.161,98 14/X/110135 1403003148 116 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

XXXXXXXX 
Reforma i reparació d'elements de 

l'Església de Sant Esteve de 
Tavèrnoles 

1440002176 19.099,85 14/X/110220 1403003147 71 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Tavertet 

XXXXXXXX 
Pavimentació de la plaça del 

Bisbe Galceran 
1440011051 45.797,50 14/X/110137 1403003148 118 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Teià XXXXXXXX Masia de can Llaurador 1440011117 39.255,00 14/X/110138 1403003148 119 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXXXXXXX 

PROJECTE EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ DE LES 

COBERTES I FAÇANES DEL 
CONDICIONAMENT 

TERRASSENC 

1440010728 42.526,25 14/X/110136 1403003148 117 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Tiana 

XXXXXXXX 

ARRANJAMENT I 
ESTABILITZACIÓ DEL MUR DE 
TANCAMENT DEL CASAL I DEL 

TEATRE DE TIANA 

1440010878 39.255,00 14/X/110221 1403003147 72 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Tona XXXXXXXX 
SUBSTITUCIÓ DE COBERTA A 

LA MASIA EL GELEC 1440011208 49.068,75 14/X/110139 1403003148 120 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Tordera XXXXXXXX 

Rehabilitació de l'antic hospital 
dels pobres de Tordera 1440011262 52.340,00 14/X/110140 1403003148 121 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Torelló 

XXXXXXXX 

Rehabilitació de la casa del jardí 
de la finca Parrella. Fase 2 

consolidació estructural, façanes i 
acabats interiors de la planta baixa 

1440006234 52.340,00 14/X/110141 1403003148 122 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Torrelavit 

XXXXXXXX 
Centre d'interpretació de l'aigua de 

Torrelavit 
1440010668 55.611,25 14/X/110142 1403003148 123 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXXXXXXX 
Arranjament de les façanes de 

l'Ajuntament de Torrelles de Foix 
1440001149 41.283,09 14/X/110143 1403003148 124 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

XXXXXXXX 
REPARACIÓ DE LA COBERTA 
DE LA MASIA DE CAN COLL 
DESTINADA A EQUIPAMENT 

1440011047 42.526,25 14/X/110144 1403003148 125 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vacarisses XXXXXXXX 

Reforma, reparació i aïllament de 
la coberta i la instal·lació de 
calefacció a l'EDIFICI DE LA 

FÀBRICA de Vacarisses 

1440011040 22.898,75 14/X/110146 1403003148 127 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

XXXXXXXX 
Reforma i rehabilitació de l'edifici 

de l'antic Ajuntament  
1440011228 28.199,00 14/X/110260 1403003147 111 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vallcebre 

XXXXXXXX 
ACTUACIÓ DE MILLORA A 

L'EDIFICI PLURIFUNCIONAL DE 
VALLCEBRE 

1440011171 19.627,50 14/X/110147 1403003148 128 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de la Casa Mestres 

per a Casal de Joves i Punt 
d'informació turística 

1440008611 49.068,75 14/X/110222 1403003147 73 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Vallromanes XXXXXXXX 

Restauració del campanar de 
l'Església de Sant Vicenç de 

Vallromanes 
1440010875 16.000,00 14/X/110148 1403003148 129 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Veciana 

XXXXXXXX 
Arranjament del local social de 

Santa Maria del Camí de Veciana. 
1440010828 33.028,50 14/X/110149 1403003148 130 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Vic XXXXXXXX 

RESTAURACIÓ DE LA 
COBERTA, FAÇANA, 

ESTRUCTURA, ADEQUACIÓ DE 
LA PLANTA BAIXA DE LA CASA 
DE CONVALESCÈNCIA DE VIC 

1440010783 58.882,50 14/X/110150 1403003147 1 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilada 

XXXXXXXX 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
DE L'ESGLÉSIA DE STA. 

MAGDALENA DE 
GUARDIOLANS 

1440011298 25.000,00 14/X/110151 1403003147 2 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Viladecans XXXXXXXX Rehabilitació de Can Modolell 1440011183 49.068,75 14/X/110223 1403003147 74 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
XXXXXXXX 

Rehabilitació de la Coberta i 
restauració façana sud de la 

basílica St. Maria 
1440010970 52.340,00 14/X/110154 1403003147 5 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra 

XXXXXXXX Rehabilitació de l'ateneu municipal 1440006180 8.982,02 14/X/110261 1403003147 112 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí XXXXXXXX 

Millora del sistema elèctric i 
calefaccionat del Rovy Espai 

Cultural 
1440011281 32.712,50 14/X/110152 1403003147 3 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú XXXXXXXX 

Reparació patologies estructurals 
edifici de les antigues Casernes 1440011028 49.068,75 14/X/110228 1403003147 79 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

XXXXXXXX 
Adequació de la nau vella de can 

Manyer 
1440011091 52.340,00 14/X/110206 1403003147 57 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXXXXXXX 
Rehabilitació de les façanes i la 

coberta de l'Escola Nàutica 
1440011142 55.611,25 14/X/110211 1403003147 62 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilobí del Penedès 

XXXXXXXX 
Reforma cobertes del Centre cívic 

Jaume Via 
1440010745 45.797,50 14/X/110153 1403003147 4 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Viver 
i Serrateix 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DEL MONESTIR 

DE SANTA MARIA DE 
SERRATEIX. 

1440010661 52.340,00 14/X/110155 1403003147 6 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament del Bruc XXXXXXXX 
Reforma del Casal Familiar d'El 

Bruc 
1440003027 39.255,00 14/X/110036 1403003148 17 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament del Brull XXXXXXXX 
DEFINICIÓ DEL RECORREGUT 

D'ACCÉS AL CASTELL DEL 
BRULL 

1440000486 42.526,25 14/X/110037 1403003148 18 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament del Pla 
del Penedès 

XXXXXXXX 
RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA 

PARROQUIAL DE SANTA 
MAGDALENA 

1440010776 49.068,75 14/X/110174 1403003147 25 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament del Pont 
de Vilomara i 

Rocafort 
XXXXXXXX 

Construcció d'un umbracle al 
cementiri municipal 

1440011089 20.000,00 14/X/110187 1403003147 38 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament del Prat 
de Llobregat XXXXXXXX Millores al bar del Centre Artesà 1440001489 49.068,75 14/X/110178 1403003147 29 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 

XXXXXXXX 

Projecte de reforma integral dels 
vestidors del poliesportiu 

municipal dels Hostalets de 
Pierola  

1440011011 16.356,25 14/X/110172 1403003147 23 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXXXXXXX 

Restauració de l'entorn de la 
Plaça del Santuari de la Mare de 
Déu del Portal i adequació de les 
restes arqueològiques ibèriques i 

romanes 

1440011083 52.340,00 14/X/110274 1403003147 125 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Obres d'adequació i millora del 
recinte museístic Pujol i Bausis 

1440011257 29.441,25 14/X/110240 1403003147 91 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Igualada XXXXXXXX 

Projecte executiu per a la 
recuperació de l'escala principal i 
la portalada d'accés al recinte de 

la Igualadina Cotonera. 

1440006368 58.882,50 14/X/110105 1403003148 86 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Òdena XXXXXXXX 
TREBALLS DE REFORMA I 

REPARACIÓ DEL CENTRE CÍVIC 
DEL PLA DE LA MASIA 

1440010904 42.526,25 14/X/110215 1403003147 66 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

XXXXXXXX 
Reforma de l'edifici consistorial 

d'Olèrdola 
1440011153 29.441,25 14/X/110213 1403003147 64 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Olesa 
de Bonesvalls 

XXXXXXXX 

INTERVENCIÓ PARCIAL DE 
REFORMA DELS TANCAMENTS 

DEL LOCAL SOCIAL CA 
N'OLIVELLA-PLA DEL PÈLAG 

1440011009 14.449,78 14/X/110166 1403003147 17 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat XXXXXXXX 

Rehabilitació i adequació de l'antic 
edifici de l'Escorxador per a centre 

cultural i de joventut 
1440010711 45.797,50 14/X/110248 1403003147 99 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Olost XXXXXXXX 
MILLORA DEL CENTRE 

D'INTERPRETACIÓ PEROT 
ROCAGUINARDA 

1440007622 19.627,50 14/X/110167 1403003147 18 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Olvan XXXXXXXX 
Adequació local per a espai socio-

cultural 
1440011061 42.526,25 14/X/110165 1403003147 16 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament d'Òrrius XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ EDIFICI 

AJUNTAMENT VELL 
1440000491 49.068,75 14/X/110168 1403003147 19 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

XXXXXXXX 
Rehabilitació estructural de l'edifici 

municipal del casal del Progrés 
1440002653 45.797,50 14/X/110145 1403003148 126 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Bellaterra 
XXXXXXXX 

PROJECTE PER L'ADEQUACIÓ 
DEL LOCAL PER A L'ÚS 

SANITARI 
1440011169 39.255,00 14/X/110245 1403003147 96 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Valldoreix 
XXXXXXXX 

rehabilitació puntual de cobertes i 
ràfecs de la Masia de Can 

Montmany 
1440010279 32.712,50 14/X/110061 1403003148 42 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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122/297 

Segon.-  Desestimar, per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens sol·licitant, 
les següents sol·licituds, corresponents a la línia de suport “finançament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” del 
Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" Motivació Centre gestor 

Ajuntament de 
Balenyà XXXXXXXX 

Treballs de conservació i restauració de la façana 
del Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda. 1440011124 

Incompliment de les condicions 
específiques de concertació, en 
tractar-se d'actuacions a realitzar 
en edificis de titularitat privada 
que, tot i que aporten conveni 
entre l'ajuntament i l'entitat privada 
titular del bé objecte d'actuació, de 
les seves clàusules es constata 
una acreditació totalment 
insuficient respecte de les 
condicions especificades a la 
normativa reguladora 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès XXXXXXXX 

Mesura d'assentaments i instal·lació de 
parallamps a l'església de Santa Maria de Barberà 1440011016 

Incompliment de les condicions 
específiques de concertació, en 
tractar-se d’actuacions a realitzar 
en edificis de titularitat privada 
sense aportar el corresponent 
conveni que acrediti la finalitat 
pública de l’actuació que es 
sol·licita. 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXXXXXXX CASINO DE CALDES, REHABILITACIÓ 1440010856 
Desestimada per més d'una 
sol·licitud i ser la més antiga 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXXXXXXX 

Obres de reforma i adequació per a persones amb 
mobilitat reduïda de l'edifici ubicat al Passeig de la 
Misericòrdia, 13, de Canet de Mar, propietat de la 
Diputació de Barcelona, seu de l'Escola de música 

1440010788 
Renuncia expressa a la sol·licitud 
presentada 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" Motivació Centre gestor 

Ajuntament de 
Collbató XXXXXXXX 

INTERVENCIONS PER LA MILLORA 
FUNCIONAL DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT 1440010891 Sol·licitud doblada 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Collbató 

XXXXXXXX 
INTERVENCIONS PER LA MILLORA 

FUNCIONAL DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT 
1440010977 Sol·licitud doblada 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Gavà 

XXXXXXXX 
Reparació coberta plana i condicionament P. de la 
Rambla i reparació coberta Mercat del Centre, C/ 

Salvador Lluch, 6 
1440011247 

Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Mataró 

XXXXXXXX 
TREBALLS DE MANTENIMENT DE L'ESTÀTUA 
DE LA LAIA L'ARQUERA SITUADA A LA PORTA 

LAIETANA DE MATARÓ 
1440010895 

Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montmaneu 

XXXXXXXX Edifici "Ca la Manya" a Montmaneu 1440011312 
Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Montmaneu 

XXXXXXXX Edifici "Cal Tiet Vell" 1440011306 
Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Navarcles 

XXXXXXXX 
Reforma façana de l'Església Santa Maria de 

Navarcles 
1440000923 

Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXXXXXXX 
Entrada del poble Façana Les Ferreries i parada 

d'autobús (ctra. B-682 pk 1+200 a 1+400) 
1440011260 

La sol·licitud, no es correspon amb 
actuacions de reforma, 
rehabilitació i reparació d'edificis o 
elements constitutius de patrimoni 
singular local, en estar referides a 
actuacions que suposen la 
realització d'obres noves 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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125/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" Motivació Centre gestor 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXXXXXXX Comanda Templera de Palau-solità i Plegamans 1440011217 

Incompliment de les condicions 
específiques de concertació, en 
tractar-se d'actuacions a realitzar 
en edificis que, malgrat tenir la 
consideració de béns culturals 
d'interès nacional, són de titularitat 
privada i no s'acredita la finalitat 
pública de l'actuació 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Pujalt 

XXXXXXXX Rehabilitació del Cobert de Cal Solé 1440010701 

La sol·licitud, no es correspon amb 
actuacions de reforma, 
rehabilitació i reparació d'edificis o 
elements constitutius de patrimoni 
singular local, en estar referides a 
actuacions que suposen la 
realització d'obres noves 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

XXXXXXXX 
REFORMA DE L'ENJARDINAMENT DE CAN 

SERRA 
1440005902 

Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

XXXXXXXX 
REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN 

QUITERIA 
1440000643 Sol·licitud doblada 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN 
QUITÈRIA 1440001298 Sol·licitud doblada 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

XXXXXXXX 
Conjunt d'actuacions de reforma i millora de la 

Casa de Cultura de Sant Llorenç Savall 
1440011126 

Desestimada per més d'una 
sol·licitud i ser la més antiga 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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126/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" Motivació Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles XXXXXXXX 

REHABILITACIÓ DE L'ESCALA MONUMENTAL 
D'ACCÉS A LA CRIPTA NEOGÒTICA DELS 

COMTES DE CENTELLES 
1440011094 

Incompliment de les condicions 
específiques de concertació, en 
tractar-se d'actuacions a realitzar 
en edificis de titularitat privada 
sense aportar el corresponent 
conveni que acrediti la finalitat 
pública de l'actuació que es 
sol·licita. 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

XXXXXXXX 
ADEQUACIÓ DE L'ATENEU AGRÍCOLA (FASE 

1ª - SALA I ESCENARI) 
1440011226 

Incompliment de les condicions 
específiques de concertació, en 
tractar-se d'actuacions a realitzar 
en edificis de titularitat privada 
que, tot i que aporten conveni 
entre l'ajuntament i l'entitat privada 
titular del bé objecte d'actuació, de 
les seves clàusules es constata 
una acreditació totalment 
insuficient respecte de les 
condicions especificades a la 
normativa reguladora 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 
XXXXXXXX 

Restauració edifici modernista catalogat de 
l'Escola i la Casa del Mestre de la Colònia Güell - 

3ª FASE 
1440010967 

Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" Motivació Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXXXXXXX 

Rehabilitació de l'edifici Canigó al recinte Torribera 
per a la ubicació de l'Escola de restauració 1440011234 

Incompliment de les condicions 
específiques de concertació, en 
tractar-se d’actuacions a realitzar 
en edificis dels quals no són 
titulars els municipis sol·licitants i 
sobre els quals només s’aporta la 
petició de cessió d’ús al titular del 
bé objecte 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXXXXXXX Rehabilitació de la xemeneia de Cal Clarassó 1440011239 
Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXXXXXXX 
Arranjament de les façanes de l'Ajuntament de 

Torrelles de Foix 
1440001368 Sol·licitud doblada 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí XXXXXXXX 

Millora del sistema elèctric i calefaccionat del 
Rovy Espai Cultural 1440010984 Sol·licitud doblada 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

XXXXXXXX 
Recuperació de Can Muscons com a equipament 

d’activitats turístiques i culturals, Fase 2 
1440010766 

Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXXXXXXX 
reparació coberta del teatre Círcol Catòlic de 

Vilanova i la Geltrú 
1440010968 

Renúncia ajuntament per més 
d'una sol·licitud 

Gerència de 
Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 

Ajuntament del Brull XXXXXXXX 
DEFINICIÓ DEL RECORREGUT D'ACCÉS AL 

CASTELL DEL BRULL 1440000489 Sol·licitud doblada 
Gerència de 

Serveis d'Eq., Infr. 
Urbanes i P. Arq. 
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Tercer.-  Aprovar la concessió d’ajuts corresponents a la línia de suport “finançament 
de la millora i del manteniment dels camins locals” del Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”. 
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129/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament d'Aguilar 
de Segarra 

XXXXXXXX 

Reparació dels flonjals, 
pavimentació i senyalització 
horitzontal del Cami de Cal 

Pallarès al Pont de Cal 
Baldiri 

1440005602 45.125,60 14/X/110513 1403003221 1 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXXXXXXX 
MILLORA DEL CAMÍ 

D'AIGUAFREDA DE DALT 
1440010801 32.440,10 14/X/110522 1403003221 2 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Alella XXXXXXXX Arrenjament Camí de Teià 1440011157 22.562,80 14/X/110514 1403003221 3 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Alpens XXXXXXXX 

Millora i manteniment de 
camins locals d'Alpens: 

Camí la Vall, Cerdanyons i 
Lluça 

1440010821 15.000,25 14/X/110515 1403003221 4 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Arenys 
de Mar 

XXXXXXXX 
Millora i manteniment del 

Camí de Llevant 
1440011197 45.125,60 14/X/110516 1403003221 5 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Arenys 
de Munt 

XXXXXXXX 
Arranjament camí de Santa 

Cecília i accés als veïns 
1440010848 32.000,00 14/X/110517 1403003221 6 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Artés XXXXXXXX 
Arranjament del camí de La 

Paloma a Can Vila 
1440011127 30.083,74 14/X/110518 1403003221 7 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Avià XXXXXXXX 
Arranjament i pavimentació 

del Camí de Cal Tana i 
Vilamarí, 1ª fase 

1440002452 60.000,00 14/X/110519 1403003221 8 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Avinyó XXXXXXXX 
Arranjament del Camí 

d'Avinyó a Sallent 
1440011166 19.855,20 14/X/110520 1403003221 9 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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130/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament d'Avinyonet 
del Penedès 

XXXXXXXX 
Condicionament del camí de 

Collblanc a Sant Sebastià 
dels Gorgs i la Carrerada 

1440003760 47.632,58 14/X/110521 1403003221 10 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Balenyà 

XXXXXXXX 

Obres de pavimentació del 
camí d'accés al camp de 

futbol municipal Joan Serra i 
del seu aparcament. 

1440010884 32.590,71 14/X/110319 1403003221 11 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Balsareny XXXXXXXX 

ARRAMJAMENT DEL CAMI 
LOCAL DEL PLA DE 

VILAMAJOR ENTRE BP-
4313 I LA BV-4401 I LA 

RABEYA 

1440000971 60.167,47 14/X/110523 1403003221 12 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXXXXXXX 
Manteniment del camí del riu 
Ripoll al Castell de Barberà 

1440011014 29.040,00 14/X/110428 1403003221 13 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Begues XXXXXXXX 

MILLORA DEL FERM DE 
LA PISTA FORESTAL DE 
TORRELLES AL TERME 
MUNICIPAL DE BEGUES 

1440010779 88.506,06 14/X/110524 1403003221 14 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Bellprat XXXXXXXX 
Condicionament i millora del 

camí de Bellprat a la Font 
del Nadal 

1440010746 10.854,43 14/X/110336 1403003221 15 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Berga XXXXXXXX 
Arranjament i millora del 
camí de la drecera de 

Queralt 
1440011248 36.285,54 14/X/110525 1403003221 16 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Bigues 
i Riells 

XXXXXXXX 

ADEQUACIÓ DEL TRAÇAT 
I PAVIMENTACIÓ DEL 

CAMÍ D'ACCÉS AL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

(1ERA FASE) 

1440010961 57.660,49 14/X/110526 1403003221 17 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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131/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Borredà 

XXXXXXXX 
recondicionament del camí 

de la roca 
1440002778 33.993,54 14/X/110320 1403003221 18 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

XXXXXXXX 
Eixamplament i arranjament 
del camí de Can Ros a Sant 

Pere de Riudebitlles 
1440011098 52.646,54 14/X/110530 1403003221 22 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Cabrils XXXXXXXX 
Millora de camí Quatre 
Camins a la LLobera  

1440011145 9.861,50 14/X/110531 1403003221 23 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Calaf XXXXXXXX 
Acondicionament i millora 

del camí del rentador 
1440011084 32.590,71 14/X/110337 1403003221 24 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Calders XXXXXXXX 
Millora del Camí de les 

Basses Noves 
1440011230 37.187,54 14/X/110321 1403003221 25 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui XXXXXXXX 

Millora i manteniment del 
Camí de Les Brugueres 1440011175 17.548,85 14/X/110532 1403003221 26 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Calella XXXXXXXX 
Arranjament del camí de les 

Torretes a Calella 
1440011143 7.557,66 14/X/110533 1403003221 27 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Calldetenes 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT I 

PAVIMENTACIO CAMINS 
RURALS  

1440011243 35.597,00 14/X/110535 1403003221 28 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Calonge de Segarra XXXXXXXX 

Arranjament del camí de 
"Les Morelles" 1440011144 37.604,67 14/X/110534 1403003221 29 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Campins 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT CAMÍ 2 

FASE DRECERA DE SANT 
CELONI 

1440011304 32.590,71 14/X/110536 1403003221 30 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

132/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXXXXXXX 
Arranjament i pavimentació 

del camí de Can Cuana  
1440011207 17.548,85 14/X/110318 1403003221 31 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Cànoves i Samalús 

XXXXXXXX 
Modificació de l’accés i 

millora del camí de Can Lluc 
1440011269 8.137,25 14/X/110537 1403003221 32 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Capellades 

XXXXXXXX 

ARRANJAMENT DE 
L'ACCÉS NORD DE 
CAPELLADES PEL 

POLÍGON INDUSTRIAL DE 
LA BARQUERA 

1440011231 60.000,00 14/X/110538 1403003221 33 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXXXXXXX 
Millora i manteniment dels 
camins locals del TM de 

Cardedeu 2014-2015 
1440010979 32.590,71 14/X/110539 1403003221 34 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Cardona XXXXXXXX 

Millora i manteniment del 
camí de l'Aigua d'Ora des de 

la C-55 PK 63+700 fins a 
Farners 

1440011185 67.441,14 14/X/110540 1403003221 35 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Carme XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ 

DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL DE CARME 

1440010885 17.548,85 14/X/110338 1403003221 36 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Casserres 

XXXXXXXX 

Memòria valorada per 
l'arranjament i pavimentació 

de diversos camins en el 
terme municipal Casserres 

1440010846 35.097,69 14/X/110541 1403003221 37 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Castell 
de l'Areny 

XXXXXXXX 
Arranjament i millora de 

diversos trams de camins 
del barri de la Ribera 

1440010278 30.083,74 14/X/110546 1403003221 38 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellar de n'Hug 

XXXXXXXX 
MILLORA, RECUPERACIÓ I 

CONDICIONAMENT DEL 
CAMÍ DE LA COSTA 

1440002660 28.737,50 14/X/110322 1403003221 39 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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133/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Castellar del Riu 

XXXXXXXX 
Arranjament del Camí de 
Llinars, a Castellar del Riu 

1440011237 35.565,53 14/X/110542 1403003221 40 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXXXXXXX 
Arranjament de camins 
forestals a Castellar del 

Vallès. 
1440010916 40.111,65 14/X/110543 1403003221 41 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

XXXXXXXX 

Arranjament de camins 
municipals destinats 

augmentar la connectivitat 
del municipi 

1440011105 27.896,35 14/X/110544 1403003221 42 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXXXXXXX 
Millora del camí de l'Estació 
de Renfe a la urbanització 

de Costablanca 
1440010682 41.766,78 14/X/110339 1403003221 43 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellcir 

XXXXXXXX 
Millora i pavimentació del 

camí de Santa Coloma fins a 
la urbanització "La Penyora" 

1440010978 42.618,63 14/X/110545 1403003221 44 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellet i la Gornal 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DE 
CAMINS LOCALS A 

CASTELLET I LA GORNAL 
1440011041 45.125,60 14/X/110340 1403003221 45 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
XXXXXXXX 

MILLORA CAMI D'ACCÉS 
DE CASTELLFOLLIT DE 
RIUBREGÓS A ALTRES 

NUCLIS I A L'EIX 
TRANSVERSAL 

1440010937 37.604,67 14/X/110323 1403003221 46 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix 

XXXXXXXX 
Projecte executiu simplificat 
d'arranjament de camins ( 

Camí de Canyelles) 
1440011064 23.416,42 14/X/110547 1403003221 47 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Castellgalí 

XXXXXXXX 

Reconstrucció del camí 
situat a la dreta del riu 
Llobregat en un tram 

posterior a la "Torre del 
Breny" 

1440011018 42.008,15 14/X/110548 1403003221 48 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

XXXXXXXX 

Millora del camí de 
Castellnou de Bages a 
Sallent, passant per Cal 

Segudet i Vilaseca 

1440011097 20.126,40 14/X/110549 1403003221 49 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellolí 

XXXXXXXX 

MILLORA I MANTENIMENT 
DEL CAMÍ ENTRE EL 

NUCLI DE CASTELLOLÍ I 
ELS MASETS 

1440010813 55.292,16 14/X/110463 1403003221 50 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellterçol XXXXXXXX 

ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
RAL DE GALLIFA A 
CASTELLTERÇOL 

1440011168 77.540,03 14/X/110464 1403003221 51 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellví de la Marca 

XXXXXXXX 
Projecte de Pavimentació de 
diversos camins d'accessos 

a masos i nuclis habitats 
1440000201 37.604,67 14/X/110465 1403003221 52 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Centelles 

XXXXXXXX 

Projecte de manteniment i 
condicionament de camins 

rurals, pavimentació del 
camí del Puigsagordi, des 

del trencant de Terrades fins 
les centrals elèctriques de 

Banyeres 

1440001620 38.498,29 14/X/110466 1403003221 53 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Cercs XXXXXXXX 
Arranjament d'un tram del 
paviment del camí de la 

Casanova de les Garrigues 
1440011020 52.646,54 14/X/110316 1403003221 54 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

XXXXXXXX 
Millora dels camins de Ca 

n'oliver 
1440011194 50.139,56 14/X/110360 1403003221 55 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXXXXXXX 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ 

DE LA RESCLOSA 
1440011176 39.198,40 14/X/110324 1403003221 56 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Collbató 

XXXXXXXX 

RECUPERACIO DELS 
SENDERS GR172 I GR5 
PEL SEU PAS PER LA 
ZONA VERDA DE CAN 

DALMASES 

1440010965 20.055,82 14/X/110366 1403003221 57 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Collsuspina 

XXXXXXXX 
Millora i manteniment de la 

Xarxa de Camins de 
Collsuspina, Fase 1 

1440003090 29.040,00 14/X/110467 1403003221 58 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Copons XXXXXXXX 
Projecte de millora de 

camins a Copons 1440010989 17.026,03 14/X/110392 1403003221 59 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Corbera de Llobregat 

XXXXXXXX 

MILLORA DEL CAMÍ 
RURAL DE SANT ANDREU 
AL TERME MUNICIPAL DE 

CORBERA DE 
LLOBREGAT 

1440011251 16.752,16 14/X/110393 1403003221 60 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Dosrius XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DE 

CAMINS MUNICIPI DE 
DOSRIUS 

1440011137 8.022,30 14/X/110394 1403003221 61 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

XXXXXXXX 
Millora de Camí Veïnal de 

Figaró: de les piscines 
municipals a Ca n'Oliveres 

1440011279 9.414,41 14/X/110364 1403003221 64 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Fígols XXXXXXXX 
Arranjament d'un tram del 

camí vell de Fígols a 
Fumanya i Camanulles 

1440005713 30.083,74 14/X/110397 1403003221 65 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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136/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Fogars 
de la Selva 

XXXXXXXX 
MILLORA DEL CAMÍ DE 

L'ESGLÉSIA 
1440010986 62.861,73 14/X/110398 1403003221 66 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Folgueroles 

XXXXXXXX 

Memòria valorada per a les 
obres d'assentament i 

millora del camí ral tram 
oest, des de la casa nova 

dels frares a la Tauleria del 
Raurell 

1440000270 22.000,00 14/X/110399 1403003221 67 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXXXXXXX 
OBRES DE MILLORA I 

MANTENIMENT DEL CAMÍ 
DE FONOLLOSA A CAMPS 

1440010938 19.859,79 14/X/110400 1403003221 68 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Font-
rubí 

XXXXXXXX 

Pavimentació del camí de 
Cal Ferret a Cal Maioes i del 

camí de Cal Parera a Cal 
Turró 

1440011059 42.618,63 14/X/110401 1403003221 69 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Gaià XXXXXXXX 

MILLORA DEL CAMÍ DEL 
SOLER DE LA CRUÏLLA 

DEL PRAT FINS A LA 
CRUÏLL AMB LA CTRA. BV-

4401 

1440005752 65.181,43 14/X/110403 1403003221 71 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Gallifa XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ 

RAL DE GALLIFA A 
CASTELLTERÇOL 

1440011161 85.237,25 14/X/110325 1403003221 72 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Gavà XXXXXXXX 
Pavimentació del Camí del 
Pinar i Camí de la Pineda 

1440007441 20.055,82 14/X/110402 1403003221 73 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Gelida XXXXXXXX 
Pavimentació del camí de 

Gelida a Can Oller  
1440010759 35.097,69 14/X/110404 1403003221 74 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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137/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Gisclareny 

XXXXXXXX 

Arranjament de diversos 
trams del paviment del camí 
de Bagà a Gisclareny en el 

tm de Gisclareny 

1440008816 45.125,60 14/X/110405 1403003221 75 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Granera 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí ral de 

Gallifa a Castellterçol 
1440011131 92.758,19 14/X/110333 1403003221 77 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Granollers XXXXXXXX 

Projecte de manteniment de 
camins de Palou 2014 1440011029 18.000,00 14/X/110326 1403003221 78 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Gualba XXXXXXXX 

MILLORA I 
CONDICIONAMENT DEL 

CAMÍ DEL PARC 
MEDIAMBIENTAL I DE 
BASSA DE CAPTACIÓ 

MUNICIPAL 

1440011001 38.659,50 14/X/110407 1403003221 79 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
XXXXXXXX 

ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
RURAL DEL NUCLI ANTIC 
DE BROCÀ A GUARDIOLA 

DE BERGUEDÀ 

1440011108 37.437,40 14/X/110409 1403003221 80 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Jorba XXXXXXXX 
Arranjament del camí de 
Sant Genís al pont de Cal 

Mateu 
1440011139 50.139,56 14/X/110410 1403003221 82 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la 
Granada 

XXXXXXXX 
Arranjament de camins 

rurals a la Granada  
1440010206 9.945,02 14/X/110406 1403003221 76 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXXXXXXX 

CAMI DE ROFES A CAN 
XIXELLA, CAL COLLET I 

FINS AL TERME 
MUNICIPAL DE STA. 
MARIA DE MIRALLES 

1440010886 58.283,95 14/X/110411 1403003221 83 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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138/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXXXXXXX 
Reconstrucció d'una 

passera existent al Riu 
Besós 

1440010396 29.789,06 14/X/110412 1403003221 84 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la Nou 
de Berguedà 

XXXXXXXX 

OBRES DE 
CONDICIONAMENT I 

MILLORA DEL CAMÍ DE LA 
NOU A MALANYEU 2ª 

FASE 

1440001157 50.139,56 14/X/110386 1403003221 110 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

XXXXXXXX 
Recuperació del Camí Estret 
a la Palma de Cervelló (antic 

camí ral a Molins de Rei) 
1440011049 27.576,76 14/X/110332 1403003224 8 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt 

XXXXXXXX 

Condicionament de l'entorn i 
el camí d'accés al Castell de 

Claramunt. Separata 
actuació àrea 10 

1440000287 44.483,74 14/X/110483 1403003224 14 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la Quar XXXXXXXX 
Arranjament i pavimentació 
camí de les cases habitades 

i granja de La Tor 
1440010799 44.000,00 14/X/110490 1403003224 26 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la Roca 
del Vallès 

XXXXXXXX 

Millora i manteniment del 
camí de connexió 

intermunicipal i entre nuclis 
urbans 

1440010931 65.181,43 14/X/110492 1403003224 28 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la Torre 
de Claramunt XXXXXXXX 

arranjament Camí a La 
Torre Baixa 1440011123 55.153,52 14/X/110447 1403003221 147 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXXXXXXX 
MILLORA CAMÍ DE LES 

CABANYES A LA 
GRANADA 

1440011111 8.261,95 14/X/110529 1403003221 21 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

139/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

XXXXXXXX 

MILLORA I MENTENIMENT 
DELS CAMINS LOCALS DE 

LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

1440011027 32.590,71 14/X/110341 1403003221 70 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

XXXXXXXX Pavimentació camins rurals 1440001071 55.153,52 14/X/110373 1403003221 93 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà XXXXXXXX 

MILLORA I MANTENIMENT 
DE CAMINS LOCALS DE 

LES MASIES DE 
VOLTREGÀ 

1440010900 52.646,54 14/X/110342 1403003221 94 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

XXXXXXXX 

Pavimentació del camí entre 
els trams de la casa 

Boixadera del Cint a la casa 
Gomira al T.M. de 

l'Espunyola i Montmajor 

1440009152 75.696,02 14/X/110395 1403003221 62 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXXXXXXX 
Arranjament camí de la 

Gorga 
1440011302 29.568,91 14/X/110356 1403003221 126 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de l'Estany XXXXXXXX 
Arranjament de camins 

rurals al terme municipal de 
l'Estany 

1440010794 40.111,65 14/X/110396 1403003221 63 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt XXXXXXXX 

Construcció d’una rotonda a 
la cruïlla dels accessos de 

Ca L’Estaper i Ca l’Artigues 
1440010998 45.125,60 14/X/110413 1403003221 85 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

XXXXXXXX 
Asfaltat camí del Mirador a 
la Miranda (Lliçà de Vall) 

1440010838 56.285,78 14/X/110327 1403003221 86 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Llinars 
del Vallès 

XXXXXXXX 
Projecte d'arranjament de 

camí rural entre Sant josep i 
Vilalba Sasserra 

1440010858 30.926,95 14/X/110334 1403003221 87 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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140/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Lluçà XXXXXXXX 
MILLORA DE CAMINS 

RURALS DEL MUNICIPI DE 
LLUÇÀ 

1440011066 56.972,62 14/X/110414 1403003221 88 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

XXXXXXXX 
Recuperació antic camí de 

Can Palomeres 
1440011008 10.430,00 14/X/110415 1403003221 89 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Manresa 

XXXXXXXX 
Obres de millora del camí 

vell de Rajadell 
1440010703 60.167,47 14/X/110361 1403003221 90 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Marganell 

XXXXXXXX 
ASFALTAT CAMINS DE 

MARGANELL 
1440011268 40.111,65 14/X/110314 1403003221 91 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Martorell 

XXXXXXXX 
Millora dels camins de la 
Serra de les Torretes al 

terme municipal de Martorell 
1440011085 6.249,61 14/X/110372 1403003221 92 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Masquefa XXXXXXXX 

MILLORA DEL CAMÍ ANTIC 
ENTRE CAN BONASTRE I 
LA URBANITZACIÓ DE EL 

MASET 

1440011055 63.316,85 14/X/110374 1403003221 95 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Mediona 

XXXXXXXX 
MILLORA I MANTENIMENT 
DEL CAMÍ FORESTAL DE 

LA GUIXERA 
1440004425 61.197,92 14/X/110375 1403003221 96 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Moià XXXXXXXX 
Millora i manteniment de 
camins en la zona de la 

Montjoia 
1440010767 8.297,58 14/X/110384 1403003221 97 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Molins 
de Rei 

XXXXXXXX 

MILLORA I MANTENIMENT 
DEL CAMÍ DEL RIU 

LLOBREGAT DE MOLINS 
DE REI  

1440010952 75.209,34 14/X/110376 1403003221 98 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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141/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

XXXXXXXX 

Millora i condicionament del 
camí principal d'accés al 
Parc de l'Espai d'Interès 

Natural de Gallecs 

1440011210 47.690,65 14/X/110377 1403003221 99 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montclar 

XXXXXXXX 
Projecte d'arranjament i 

pavimentació de 4 camins 
municipals. 

1440001487 37.604,67 14/X/110379 1403003221 100 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montesquiu XXXXXXXX 

MILLORA I 
ACONDICIONAMENT DEL 

CAMÍ D'ACCÉS AL 
CEMENTIRI  

1440011235 17.548,85 14/X/110380 1403003221 101 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montgat 

XXXXXXXX 
Front Marítim de Montgat, 

àmbit Torre de Guaita.Fase 
1 

1440011159 27.576,76 14/X/110328 1403003221 102 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montmajor XXXXXXXX 

Millora i condicionament del 
camí del nucli de Sorba al 

sector de Sant Feliu  
1440001278 55.153,52 14/X/110348 1403003221 103 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montmaneu 

XXXXXXXX 
Actuació d'urgència en la 

millora en el camí rural: camí 
del prat àrea Mas Casat 

1440011305 53.823,46 14/X/110343 1403003221 104 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXXXXXXX 
Projecte Anella Verda de 

Can Cabanyes 
1440011221 23.876,00 14/X/110381 1403003221 105 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès XXXXXXXX 

Manteniment i millores a als 
camins: lateral a l'Ametller, 
pujada a Mons Observans, i 

Itinerari de lleure de 
Montornès Nord a les Tres 

Creus 

1440011062 27.576,76 14/X/110382 1403003221 106 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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142/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Montseny 

XXXXXXXX 

Pavimentació asfàltica i 
neteja i desbrossada de 

diferents punts de la xarxa 
viària del municipi  

1440010980 9.217,78 14/X/110383 1403003221 107 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Muntanyola 

XXXXXXXX 
Millora de l'accés del camí 

de Postius 
1440010760 46.827,20 14/X/110378 1403003221 108 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Navàs XXXXXXXX 
Millora del camí de Sant 
Genís a l'alzina del Racó 1440010822 9.657,70 14/X/110385 1403003221 109 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Pacs 
del Penedès 

XXXXXXXX 
Obres de reasfalt del Camí 

de Cal Sendó 
1440010867 9.000,00 14/X/110476 1403003224 5 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DE 

CAMINS LOCALS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 

1440011211 57.417,20 14/X/110477 1403003224 6 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

XXXXXXXX 

Millora i condicionament del 
camí de la Serra de Palau-
solità i Plegamans al Parc 
de l'Espai d'Interès Natural 

de Gallecs 

1440011213 4.936,80 14/X/110478 1403003224 7 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

XXXXXXXX 

Projecte camí fluvial del riu 
Tenes al seu pas pel terme 

municipal de Parets del 
Vallès 

1440011290 27.576,76 14/X/110479 1403003224 10 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Perafita XXXXXXXX 

MILLORA DEL CAMÍ DE 
PERAFITA A SANT BOI DE 

LLUÇANÈS I RAMAL A 
SANT AGUSTI LLUÇANÈS 

1440010888 55.291,87 14/X/110367 1403003224 11 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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143/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Piera XXXXXXXX 
Millora del camí Romeu tram 

Can Bonastre 
1440010969 50.668,21 14/X/110480 1403003224 12 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Polinyà XXXXXXXX 
MILLORES EN ELS 

CAMINS PER POTEMCIAR 
EL SEU ÚS 

1440011074 8.167,50 14/X/110307 1403003224 15 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Pontons 

XXXXXXXX 
Pavimentació del camí de 

Cal Sole del Roset 
1440008949 37.604,67 14/X/110484 1403003224 17 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Prats 
de Lluçanès 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
RAMADER DE PRATS A LA 

FONT DE LES COVES 
1440011238 24.550,78 14/X/110486 1403003224 19 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Premià 
de Dalt 

XXXXXXXX 

Arranjament del camí de 
Can França, entre el Torrent 

Amell i el límit del terme 
municipal 

1440010773 57.660,49 14/X/110469 1403003224 21 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

XXXXXXXX 

Arranjament del camí de 
Can França, entre el Torrent 

Amell i el límit del terme 
municipal. 

1440011004 57.660,49 14/X/110487 1403003224 22 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT I 

SENYALITZACIÓ DE 
CAMINS A PUIGDÀLBER 

1440011063 29.051,65 14/X/110488 1403003224 23 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Puig-
reig XXXXXXXX 

MANTENIMENT DELS 
VIALS D'ACCÉS A LES 

COLÒNIES DE L'AMETLLA 
DE MEROLA, CAL RIERA I 

VIAL DE PUIG-REIG A 
VIVER 

1440010914 75.209,34 14/X/110489 1403003224 24 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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144/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Pujalt XXXXXXXX Camí de Pujalt a Gaver 1440010700 75.209,34 14/X/110308 1403003224 25 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXXXXXXX 

Millora i adequació del camí 
de Can Servitge a 

Monistrolet de rajadell, C-25 
i poble d rajadell- Accés a la 

connexió comarcal 

1440001704 70.195,38 14/X/110491 1403003224 27 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Roda 
de Ter 

XXXXXXXX 
Rehabilitació del camí del 

Vicenç 
1440004174 46.796,75 14/X/110494 1403003224 29 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Rubí XXXXXXXX 
Millora dels camins de Can 
Serrafossà, Can Barceló i 

Ca n'Oriol de Rubí 
1440011267 42.618,63 14/X/110495 1403003224 30 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Rubió XXXXXXXX 
Arranjament d'un tram de 

camí de Cal Sala a Mas Ciré 
de Rubió 

1440010714 48.624,14 14/X/110359 1403003224 31 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Rupit i 
Pruit 

XXXXXXXX 
Millora del camí de Rupit a 

Vilanova de Sau 
1440010935 45.125,60 14/X/110461 1403003224 32 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXXXXXXX 

Obres de millora i de 
condicionament d'un tram 

del camí de la Serra de Sant 
Iscle o camí de Ripollet a 
Castellar del Vallès al seu 
pas per Sabadell, entre el 

Cementiri Municipal i el límit 
del terme Municipal, inclosos 

els accessos de Can Vilà i 
Togo 

1440011255 47.632,58 14/X/110309 1403003224 33 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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145/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sagàs XXXXXXXX 
ARRANJAMENT I 

PAVIMETNACIÓ DE 
DIVERSOS CAMINS 

1440010115 40.111,65 14/X/110496 1403003224 34 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Saldes XXXXXXXX 
ARRANJAMENT CAMÍ DE 

FENERS 
1440010805 52.378,24 14/X/110498 1403003224 35 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sallent XXXXXXXX 

Arranjament del camí del 
Serrat de les Forques (tram 

inicial del Tanatori a Les 
Forques) 

1440011224 50.139,56 14/X/110499 1403003224 36 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Agustí de Lluçanès 

XXXXXXXX 
Millora i manteniment del 

camí local del Prat 
1440001113 43.173,08 14/X/110310 1403003224 37 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

XXXXXXXX 

Millora i manteniment del 
camí local de la Farinera. 

Adequació de la vorera i el 
traçat viari. 

1440010925 36.392,91 14/X/110369 1403003224 38 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 

XXXXXXXX 
Manteniment i millora del 

camí natural de l'anell verd 
de Sant Boi de Llobregat 

1440011173 60.668,87 14/X/110502 1403003224 39 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Boi de Lluçanès 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DEL CAMI 
DE LA FONT DE LA PRADA 

1440000944 8.034,86 14/X/110357 1403003224 40 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta XXXXXXXX 

Millora i asfaltat del camí 
d'accés desde la 

Urbanització de Castellar 
d'Índies fins a Can Domènec  

1440007475 45.125,60 14/X/110503 1403003224 41 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

XXXXXXXX 
MILLORA I MANTENIMENT 
DEL CAMÍ DE PENYES A 

SANT CELONI 
1440009550 19.421,99 14/X/110311 1403003224 42 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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146/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

XXXXXXXX 

ARRANJAMENT CAMI RAL, 
CAMI DEL QUEROL, CAMI 
CAN VALLIRANA 1,2 Km 

SECCIÓ FORMIGÓ 

1440011273 57.147,18 14/X/110335 1403003224 43 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

XXXXXXXX 
Arranjament del Camí de 

Sant Marçal i Can Grasses a 
Sant Cugat Sesgarrigues 

1440009826 27.607,67 14/X/110504 1403003224 44 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Esteve de 

Palautordera 
XXXXXXXX 

Arranjament de varis camins 
del terme de Sant Esteve de 

Palautordera  
1440010991 12.826,00 14/X/110505 1403003224 45 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

XXXXXXXX 

TREBALLS 
D'ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ DEL MOTOR DE 

SANT ESTEVE 
SESROVIRES 

1440008393 44.016,25 14/X/110506 1403003224 46 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

XXXXXXXX 

Pavimentació del Camí de 
Lloberes-2n.tram (comprés 
entre les Aldees Infantils 

SOS i la Urbanització Racó 
del Bosc 

1440002619 45.125,60 14/X/110507 1403003224 47 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra 

XXXXXXXX 

PAVIMENT I 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
DE LA FONT DEL BARBER 
(CONEXIÓ CAMÍ ORISTÀ-
SANT FELIU SASSERRA) 

1440010994 32.730,03 14/X/110508 1403003224 48 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Fost de 

Campsentelles 
XXXXXXXX 

Arranjament de camins 
d'interconnexió de les 
urbanitzacions de La 

Conreria i Mas Llombrat, i 
d'aquestes amb el nucli urbà 

1440011256 50.139,56 14/X/110370 1403003224 49 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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147/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

XXXXXXXX Arranjament de camins 1440010912 36.935,23 14/X/110509 1403003224 50 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

XXXXXXXX 
Millora del camí de la Font 

de la Sala 
1440008166 17.548,85 14/X/110510 1403003224 51 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta 

XXXXXXXX 

Treballs de millora i 
condicionament de diversos 

camins de Sant Iscle de 
Vallalta 

1440010929 45.731,03 14/X/110501 1403003224 52 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

XXXXXXXX 

ARRANJAMENT DEL 
PAVIMENT DEL CAMÍ 
ASFALTAT DE SANT 

JAUME DE FRONTANYÀ 
ALA CARRETERA B-402 
(LA POBLA DE LILLET) 

1440011099 33.933,43 14/X/110511 1403003224 53 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

XXXXXXXX Adequació del camí del Poal  1440010852 52.508,93 14/X/110512 1403003224 54 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Julià de Cerdanyola 

XXXXXXXX 
Arranjament de diferents 

trams del camí de Falgars 
1440006953 10.629,20 14/X/110371 1403003224 55 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta XXXXXXXX 

CONSTRUCCIÓ DELS 
VORALS DEL CAMÍ DE LA 

MATA I MILLORA DELS 
ACCESSOS 

1440011307 50.139,56 14/X/110312 1403003224 56 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Just Desvern 

XXXXXXXX 
Reparació i millora del Camí 

de la Muntanya 
1440004984 62.674,45 14/X/110387 1403003224 57 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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148/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

XXXXXXXX 
Arranjament camí ctra.B-224 
fins urb.Vinya del Pollastre 

1440009342 65.181,43 14/X/110388 1403003224 58 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Martí d'Albars 

XXXXXXXX 

Arranjament i pavimentació 
de diversos trams del camí 
de Sant Martí d'Albars a la 

Ctra. BP-4653 

1440010763 31.923,55 14/X/110390 1403003224 59 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles XXXXXXXX 

MILLORA DEL CAMÍ DE 
CAN MIQUELÓ 1440010708 54.486,17 14/X/110389 1403003224 60 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous 

XXXXXXXX 

ADEQUACIÓ DEL FERM 
DE PAVIMENT DEL TRAM 
DE CAMÍ ENTRE EL NUCLI 

URBÀ DE S.M. TOUS I 
AUBAREDA 

1440011043 65.181,43 14/X/110345 1403003224 61 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca 

XXXXXXXX 
PLA D'ARRANJAMENT 
DELS CAMINS RURALS 

1440010692 42.618,63 14/X/110313 1403003224 62 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles 

XXXXXXXX 
Arranjament del Camí de 

Coma de Bous i ramal 
(Sector Granjes) 

1440010960 41.920,84 14/X/110391 1403003224 63 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

XXXXXXXX 
MILLORA I MANTENIMENT 

DEL CAMI D'ACCÉS AL 
NUCLI DE SANT MATEU 

1440011103 65.181,43 14/X/110468 1403003224 64 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

XXXXXXXX 
MILLORA DE CAMINS DEL 
MUNICIPI DE SANT PERE 

DE RIBES 
1440010945 42.618,63 14/X/110470 1403003224 65 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

XXXXXXXX 
Avantprojecte per a la 

millora del camí de 
Targarona 

1440010949 72.655,75 14/X/110416 1403003224 66 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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149/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

XXXXXXXX 

Millora i manteniment del 
camí local de la Farinera. 

Adequació de la vorera i del 
traçat viari. Millora de la 
connectivitat entre nuclis 

urbans. 

1440010992 36.392,91 14/X/110417 1403003224 67 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Pere Sallavinera XXXXXXXX 

Reforç del ferm del camí de 
l'Estació de Seguers a la 

Llavinera 
1440010784 32.370,00 14/X/110497 1403003224 68 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

XXXXXXXX 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ 

DEL COMARQUINAL 
1440011129 22.562,80 14/X/110418 1403003224 69 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora 

XXXXXXXX 
Camí de les Rovires (Sant 

Quirze de Besora) 
1440010691 30.758,48 14/X/110419 1403003224 70 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

XXXXXXXX 
Projecte d'adequació dels 
camins de Sant Quirze del 

Vallès 
1440010995 40.016,00 14/X/110420 1403003224 71 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

XXXXXXXX 
ADEQUACIÓ I MILLORA 

DEL CAMÍ FLUVIAL 
1440001032 9.850,00 14/X/110421 1403003224 72 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

XXXXXXXX 
OBRA DE FÀBRICA DEL 

CAMÍ (TORRENT) DE CAN 
BENET DE LA PRUA 

1440011313 30.000,00 14/X/110422 1403003224 73 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Osormort 

XXXXXXXX 

Arrenjament del Camí del 
Rieral de Sant Sadurní 

d'Osormort. BV 5201 km. 10 
- GIP 5251 km. 0,1.  

1440010973 42.707,47 14/X/110329 1403003224 74 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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150/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

XXXXXXXX 

Arranjament del camí 
d'accés al nucli anomenat 
els Pins Rodons a Sant 
Salvador de Guardiola 

1440011002 62.052,82 14/X/110408 1403003224 75 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

XXXXXXXX 
Consolidació de la cinglera 

del camí de Vallhonesta 
1440010753 48.408,91 14/X/110432 1403003224 76 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt XXXXXXXX 

Agençament del Camí del 
Mig entre el Passeig dels 

Pins i l'Avinguda del 
Regadiu 

1440010729 25.069,78 14/X/110433 1403003224 77 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

XXXXXXXX 
Condicionament del camí 

escolar Borgonyà-Vilaseca-
Sant Vicenç 

1440011184 22.562,80 14/X/110350 1403003221 117 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà XXXXXXXX 

Reparació del camí públic 
de Santa Cecília de Voltregà 
a Masies de Voltregà al seu 

pas pel Molí dels Frares. 

1440010928 19.622,27 14/X/110423 1403003221 118 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

XXXXXXXX 
CAMÍ DE SANTA EUGÈNIA 

A MONTRODÓN 
1440010950 20.962,46 14/X/110424 1403003221 119 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

XXXXXXXX 
PLA DE CONSERVACIÓ I 
MILLORA DEL CAMI DE 

CAN SORT 
1440009848 30.607,01 14/X/110425 1403003221 120 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

XXXXXXXX 

Millora i pavimentació del 
camí local de Can Costa 
(tram entre els carrers 
Piscines i Vinya Elies) 

1440010922 67.688,41 14/X/110426 1403003221 121 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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151/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de Santa 
Fe del Penedès 

XXXXXXXX 

Condicionament i millora de 
l'entrada al sender de la 

riera de Sta. Fe del 
Penedès-Torrent de la Casa 

Nova 

1440011065 27.576,76 14/X/110427 1403003221 122 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

XXXXXXXX 
Millora i arranjament de 

camins 2013-2015 
1440010809 46.129,47 14/X/110355 1403003221 123 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

XXXXXXXX 

Pavimentació camí del 
Centre d'Interpretació de 

l'Aviació Republicana. Camí 
del Serral 

1440011163 27.331,63 14/X/110315 1403003221 124 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Maria de Besora 

XXXXXXXX 
REPARACIÓ I 

MANTENIMENT DE 
CAMINS RURALS 

1440011068 40.292,72 14/X/110429 1403003221 125 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT I MILLORA 
DEL CAMÍ DE SANT MARTÍ 

DE MERLÈS 
1440009985 74.325,31 14/X/110430 1403003221 127 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

XXXXXXXX 

Arranjament de camins per a 
la millora de l'accessibilitat 

de veïns i comunicació entre 
municipis 

1440001375 72.702,36 14/X/110330 1403003221 128 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló XXXXXXXX 

Arranjament de l'antic camí 
a l'Estany 1440010833 17.424,00 14/X/110349 1403003221 129 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ 

DE LA PLATJA 
1440011125 50.139,56 14/X/110431 1403003221 130 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí de 

Burgaroles 
1440006435 50.139,56 14/X/110500 1403003221 131 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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152/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXXXXXXX 
Millora i manteniment del 

camí de Guanta 
1440005365 49.024,36 14/X/110434 1403003221 132 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Sobremunt 

XXXXXXXX 
Conservació i millora camí 

de Sobremunt 
1440004520 41.930,75 14/X/110435 1403003221 133 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Sora XXXXXXXX 
ARRANJAMENT I MILLORA 

DEL CAMÍ DE SORA A 
ALPENS 

1440011006 57.660,49 14/X/110436 1403003221 134 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Subirats 

XXXXXXXX 
ADEQUACIÓ DEL CAMÍ 
D'ORDAL A MARTIVELL 

1440010919 47.632,58 14/X/110437 1403003221 135 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Tagamanent 

XXXXXXXX 
MILLORA DE DIVERSOS 

CAMINS VËÏNALS A 
TAGAMANENT 

1440010646 50.139,56 14/X/110438 1403003221 136 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Talamanca XXXXXXXX 

Millora i arranjament camí 
d'accés a l'ermita de Santa 

Magdalena 
1440011187 15.296,40 14/X/110439 1403003221 137 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Taradell 

XXXXXXXX 
MILLORA DEL CAMÍ DE 

SANTA EUGENIA DE 
BERGA A MONT-RODON 

1440011118 55.178,15 14/X/110440 1403003221 138 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

XXXXXXXX 

Millora i manteniment de 
camins (del Rocall, el 
Pendís i de la Font de 

Foquers) 

1440000865 18.053,99 14/X/110351 1403003221 139 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Tavertet 

XXXXXXXX 
Arranjament camí d'accés al 

Pla del Castell 
1440011050 42.618,63 14/X/110442 1403003221 140 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Teià XXXXXXXX 
Adequació del camí de la 

Serra 
1440011116 37.604,67 14/X/110443 1403003221 141 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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153/297 

Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXXXXXXX 

PROJECTE DE MILLORA 
DEL FERM DEL CAMÍ 
DELS PLANS DE CAN 

BONVILAR 

1440010726 80.223,30 14/X/110441 1403003221 142 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Tiana XXXXXXXX 
MILLORA DEL CAMÍ DE 

L'ALEGRIA 
1440010899 42.000,00 14/X/110352 1403003221 143 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Tona XXXXXXXX 
Pavimentació diferents 
camins rurals de Tona 1440011104 65.181,43 14/X/110444 1403003221 144 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Tordera 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí de 

Can Buscà 
1440011258 55.153,52 14/X/110445 1403003221 145 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Torelló XXXXXXXX 
OBRES DE MILLORA I 

CONDICIONAMENT DEL 
CAMÍ DE LA CAMPANERIA 

1440006523 38.768,40 14/X/110446 1403003221 146 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXXXXXXX 
Arranjament camins Puigvell 

a La Berna, i Can Coral a 
Plana de les Torres. 

1440001148 45.125,60 14/X/110448 1403003221 148 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat 

XXXXXXXX 
REPARACIÓ DE LA 

CARRETERA DE 
TORRELLES A BEGUES 

1440011259 56.680,22 14/X/110449 1403003221 149 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

XXXXXXXX 
Arranjament del tram final 
del Camí Ral i de la zona 

dels Saulons  
1440011274 7.800,00 14/X/110331 1403003221 151 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vallcebre 

XXXXXXXX 
Manteniment i 

Condicionament del Camí 
Públic dels Prats 

1440011114 12.980,12 14/X/110451 1403003221 152 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

XXXXXXXX 

ADEQUACIÓ DE CAMI 
D'OLZINELLES EN CASC 

URBÀ AL TERME 
MUNICIPAL DE 

VALLGORGUINA 

1440011147 55.153,52 14/X/110452 1403003224 78 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vallromanes 

XXXXXXXX 
Projecte de manteniment 

dels Camins de Vallromanes 
1440010874 5.000,00 14/X/110453 1403003224 79 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Veciana 

XXXXXXXX 

Arranjament del camí 
d'accés al nucli de població 

de Sant Pere de Vim de 
Veciana 

1440010906 39.107,51 14/X/110454 1403003224 80 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Vic XXXXXXXX 
MILLORA DELS CAMINS 

DE MALLA I DE 
MUNTANYOLA 

1440010782 92.758,19 14/X/110455 1403003224 81 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
XXXXXXXX 

CONDICIONAMENT I 
SENYALITZACIÓ DEL 

CAMÍ DE LA SERRETA  
1440010863 10.000,00 14/X/110459 1403003224 82 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vilanova de Sau 

XXXXXXXX 
Reparació del ferm dels 

camins de la Font Seca, la 
Vileta i de Rupit. 

1440010642 21.108,45 14/X/110457 1403003224 83 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

XXXXXXXX 

Connexió d'un camí amb els 
municipis de Vilanova del 

Camí i Santa Margarida de 
Montbui 

1440010982 3.179,30 14/X/110456 1403003224 84 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament de 
Vilanova del Vallès 

XXXXXXXX 

Millora i manteniment de la 
xarxa viària externa i via 

d'evacuació (Camí de 
Vilassar) de les 

urbanitzacions de Can 
Nadal, Can Jornet, El 

Xargall, Ca l'Alegre, Can 
Bosc i Can Rabassa. 

1440010832 60.167,47 14/X/110462 1403003224 85 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXXXXXXX 
Arranjament de part del 

camí ral 
1440011015 24.000,00 14/X/110358 1403003224 86 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Vilobí 
del Penedès 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí a Cal 

Ruget 
1440001463 29.000,00 14/X/110458 1403003224 87 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

XXXXXXXX 

ARRANJAMENT I MILLORA 
DEL CAMÍ DE SANT JOAN 
DE MONTDARN FINS AL 

LÍMIT DEL T.M. 

1440010673 80.223,30 14/X/110460 1403003224 88 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament del Bruc XXXXXXXX 
Arranjament del camí de 

Maians 
1440010866 37.946,00 14/X/110527 1403003221 19 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament del Brull XXXXXXXX 
MILLORA DE L'ACCÉS A 

SANT JAUME DE 
VILADROVER 

1440000874 21.647,40 14/X/110528 1403003221 20 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament del Papiol XXXXXXXX 
Arranjaments camins del 

Parc Agrari 
1440011007 5.227,20 14/X/110306 1403003224 9 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ 

DE CAL FASSET EN EL 
BARRI DE LES TARUMBES 

1440010777 45.944,26 14/X/110482 1403003224 13 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament del Pont 
de Vilomara i Rocafort 

XXXXXXXX 
Adequació de camins 
forestals estratègics 

1440011087 14.000,00 14/X/110493 1403003224 16 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

XXXXXXXX 
ORDENACIÓ DEL CAMÍ DE 

VALÈNCIA 
1440004236 37.604,67 14/X/110485 1403003224 18 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 

XXXXXXXX 

Arranjament camí de la 
baixada de la depuradora. 
Finalització de la xarxa de 

col.lector d'aigües residuals i 
aigües pluvials del sector de 

Can Ponsa  

1440010908 77.716,32 14/X/110481 1403003221 81 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament dels Prats 
de Rei 

XXXXXXXX 
Millora dels camins a 

Solanelles i al Seguers 
1440010765 45.125,60 14/X/110368 1403003224 20 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Òdena XXXXXXXX 

Treballs de millora i 
manteniment dels camins de 

connexió entre el nucli 
d'Òdena i Pla d’Òdena 

1440010903 49.571,53 14/X/110363 1403003221 111 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Olèrdola XXXXXXXX 

Manteniment i 
condicionament del camí 

rural que va des de la 
Urbanització de Can Trabal 

a la Urb. Les Colines 

1440011092 57.399,84 14/X/110365 1403003221 112 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXXX 
ESTABILITZACIÓ CAMI DE 

CA N'OLIVELLA 
1440011100 62.674,45 14/X/110472 1403003221 113 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

XXXXXXXX 
Millora i manteniment dels 

camins del Suro i de la Serra 
1440002355 82.730,27 14/X/110305 1403003221 114 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Ajuntament d'Olost XXXXXXXX 

MILLORA DEL CAMÍ 
D'OLOST A LA 

CARRETERA DE SANT 
BARTOMEU DEL GRAU I 

DEL CAMÍ DE SANTA 
CREU AL COLL DE L'ARÇ 

1440002508 57.660,49 14/X/110473 1403003221 115 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Olvan XXXXXXXX 
Arranjament del camí de 

Valldaura i accés a parcel·la 
de serveis tècnics 

1440011060 75.209,34 14/X/110471 1403003221 116 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Orís XXXXXXXX 
Memòria Valorada de millora 
del ferm del camí municipal 

vertebrador d'Orís 
1440011154 58.422,32 14/X/110317 1403003224 1 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Oristà XXXXXXXX 

obres de millora i 
arranjament del camí 
d'Oristà a Sant Feliu 

Sasserra 

1440010873 22.948,40 14/X/110344 1403003224 2 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Orpí XXXXXXXX 
Arranjament i manteniment 

de camins rurals del 
municipi d’Orpí 

1440011191 25.657,06 14/X/110474 1403003224 3 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Òrrius XXXXXXXX 
ARRANJAMENT DEL CAMÍ 

DE RIBERA 
1440010061 22.562,80 14/X/110475 1403003224 4 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Ullastrell XXXXXXXX 
Arranjament del camí 

d'accés a Can Cabassa 1440003048 35.097,69 14/X/110450 1403003221 150 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí de Cal 

Salines a Pacs 
1440011149 75.565,34 14/X/110354 

Condicionada 
MC 11/2014 

- 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud 
"PMT" 

Import 
concedit Codi XGL Operació 

comptable Posició  Centre gestor 

Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí de la 

Carrerada 
1440011136 90.251,21 14/X/110353 

Condicionada 
MC 11/2014 

- 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Consell Comarcal del 
Berguedà XXXXXXXX 

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ 
D'ACCÉS A LA ZONA 

INDUSTRIAL DE LA POBLA 
DE LILLET DES DE LA 

ROTONDA DE LA 
CARRETERA B-402 

1440010698 90.251,21 14/X/110346 
Condicionada 
MC 11/2014 - 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Consell Comarcal del 
Maresme 

XXXXXXXX 
Manteniment dels camins de 

la Serralada Litoral 
1440011042 90.251,21 14/X/110304 

Condicionada 
MC 11/2014 

- 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Bellaterra 
XXXXXXXX 

MILLORA DE LA PISTA 
FORESTAL ENTRE 

BELLATERRA I SANT 
CUGAT DEL VALLÈS 

1440011156 17.548,79 14/X/110347 
Condicionada 
MC 11/2014 

- 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Sant Martí de 
Torroella 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí de 
Santpedor fins el límit del 

terme municipal 
1440011075 22.415,25 14/X/110362 

Condicionada 
MC 11/2014 - 

Ge. Serv. 
Infraestructures 

Viàries i Mobilitat 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Valldoreix 
XXXXXXXX 

estesa capa asfàltica de 
rodadura al camí de la 

Colònia Montserrat 
1440001447 22.913,22 14/X/110550 

Condicionada 
MC 11/2014 

- 
Ge. Serv. 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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Quart.-  Desestimar, per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens sol·licitant, 
les següents sol·licituds, corresponents a la línia de suport “finançament de la millora i 
del manteniment dels camins locals” del Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud "PMT" Motivació Centre gestor 

Ajuntament d'Avinyó XXXXXXXX 
Arranjament del Camí d'Avinyó 

a Sallent 
1440011000 

Substituïda per la sol·licitud 
número 1440011166 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXXXXXXX 

Millora i manteniment de 
camins. Tram comprès entre el 
carrer Montnegre i la carretera 

B-502 

1440011236 

Manca de documentació a 
annexar a la sol·licitud. 4) 

Certificat del/la secretari/ària 
conforme el camí objecte de 

l'actuació per al qual es sol·licita 
l'ajut és d'ús públic 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellbisbal XXXXXXXX 

Millora del camí de l'Estació de 
Renfe a la urbanització de 

Costablanca 
1440003951 

Substituïda per la sol·licitud 
número 1440010682 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

XXXXXXXX 
Millora del camí de Castellnou 

de Bages a Sallent, passant per 
Cal Segudet i Vilaseca 

1440011093 
Substituïda per la sol·licitud 

número 1440011097 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Castellví de la Marca 

XXXXXXXX 
Projecte de pavimentació de 

diversos camins d'accessos a 
masos i nuclis habitats 

1440000200 
Substituïda per la sol·licitud 

número 1440000201 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Gelida XXXXXXXX 
Pavimentació del Camí de 

Gelida a Can Oller  
1440010757 

Substituïda per la sol·licitud 
número 1440010759 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

XXXXXXXX 
Arranjament del camí de la torre 

Baixa 
1440009160 

Substituïda per la sol·licitud 
número 1440011123 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

XXXXXXXX 
arranjament camí a la Torre 

Baixa 
1440010743 

Substituïda per la sol·licitud 
número 1440011123 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Marganell 

XXXXXXXX 
MILLORAR CAMINS DE 

MARGANELL 
1440011227 

Substituïda per la sol·licitud 
número 1440011268 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 
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Ens destinatari NIF Actuació Sol·licitud "PMT" Motivació Centre gestor 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

XXXXXXXX 

Millora i condicionament del 
camí principal d'accés al Parc 
de l'Espai d'Interès Natural de 

Gallecs 

1440011212 
Substituïda per la sol·licitud 

número 1440011210 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Montmaneu 

XXXXXXXX 
Actuació urgència en la millora 
en el camí rural: camí prat àrea 

Mas Corbella 
1440011301 Supera el màxim de sol·licituds 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

XXXXXXXX 
PLA DE CONSERVACIÓ I 

MILLORA DEL CAMÍ DE CAN 
SORT 

1440009785 
Substituïda per la sol·licitud 

número 1440009848 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXXXXXXX 

Barreres de seguretat camí del 
Centre Urbà a la urbanització 
Els Caus (Parc Natural de St. 

Llorenç i Serra de l'Obac) 

1440011033 

Manca de documentació a 
annexar a la sol·licitud. 4) 

Certificat del/la secretari/ària 
conforme el camí objecte de 

l'actuació per al qual es sol·licita 
l'ajut és d'ús públic 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament de Vilada XXXXXXXX 
FORMIGONAT DEL CAMÍ A 

CASA SANTPERE 1440011299 

Manca de documentació a 
annexar a la sol·licitud. 4) 

Certificat del/la secretari/ària 
conforme el camí objecte de 

l'actuació per al qual es sol·licita 
l'ajut és d'ús públic 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXXX 
REASFALTAT DEL CAMÍ 
D'ACCÉS AL CEMENTIRI 

D'OLESA DE BONESVALLS 
1440011032 Supera el màxim de sol·licituds 

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

162/297 

Cinquè.- Autoritzar i disposar una despesa de dinou milions nou-cents noranta-nou mil 
cinc-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (19.999.583,84) €, amb 
càrrec de les següents aplicacions del pressupost corporatiu:  
 

Centre gestor 
Aplicacions 

pressupostàries per bossa 
de vinculació 

Import total  
concedit (€) 

Gerència de Serv. Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i 

Patrimoni Arquitectònic 
G/50202/156A0/76241 9.999.583,84 

G/50100/155A0 /76242 9.590.803,77 Gerència de Serv. 
Infraestructures Viàries i Mobilitat G/50100/155A0/76241 409.196,23 

 
Sisè.- Condicionar l’efectivitat dels ajuts atorgats en favor de Consells Comarcals i 
Entitats Municipals Descentralitzades corresponents a la línia de suport “finançament 
de la millora i del manteniment dels camins locals” del Programa complementari a 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 11/2014 i a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 
Setè.- Establir que els ajuts corresponents a la línia de suport “finançament de la 
millora i del manteniment dels camins locals” del Programa complementari, quan es 
corresponguin amb ajuts dels quals en són beneficiaris municipis, hauran de complir 
amb els requisits que s’especifiquen a continuació, per tal de donar compliment a la 
Disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, per al destí del superàvit pressupostari relatius 
a les inversions financerament sostenibles: 
 
a) Que l’execució i justificació de les actuacions finançades a càrrec d’aquesta línia 

de suport no es realitzi més tard del 30 d’octubre de 2015. 
b) Que la inversió tingui reflex pressupostari en el grup de programa “454. Camins 

veïnals”, recollit en l’annex I de la Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la 
que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals. 

c) Que la inversió es realitzi a través del capítol 6 de despeses del municipi que en 
resulti l’executor, quedant excloses les despeses associades a les actuacions 
finançades que es refereixin a l’adquisició de mobiliari, estris i vehicles. 

d) Amb l‘última justificació de despeses, caldrà que el municipi beneficiari presenti 
memòria econòmica de la inversió, segons el model normalitzat, subscrita per 
l'alcalde/essa, i degudament informada per l'interventor/a de l'ens destinatari. 

 
Vuitè.- Establir que el règim relatiu a les inversions financerament sostenibles 
aplicable a la línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals” del present programa són d’aplicació exclusiva als municipis beneficiaris 
d’aquesta línia d’ajuts i declarar, en conseqüència, l’exclusió de la seva aplicació als 
Consells Comarcals i Entitats Municipals Descentralitzades beneficiaris d’aquesta línia. 
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Novè.-  Establir que l’execució de les actuacions de la línia de suport “finançament de 
la millora i del manteniment dels camins locals” quan es tracti d’ajuts atorgats en favor 
de Consells Comarcals i Entitats Municipals Descentralitzades s’ajustarà a aquests 
terminis màxims: execució fins a 31 de desembre de 2015 i justificació fins a 31 de 
marc de 2016. D’altra banda, a aquests ens se’ls exceptua del compliment del requisit 
de presentació, juntament amb l‘última justificació de despeses, de la memòria 
econòmica de la inversió.  
 
Desè.- Establir que els ajuts corresponents a la línia de suport “finançament de la 
millora i del manteniment dels camins locals” del Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local es podran desvincular del règim de les inversions 
financerament sostenibles previst si el municipi beneficiari, conjuntament amb 
l’acceptació de l’ajut, i sense perjudici de poder atendre ulteriors circumstàncies 
sobrevingudes, acredita a la Diputació de Barcelona els motius que dificulten el 
compliment dels terminis i condicions d’aquesta tipologia d’actuacions. En aquest 
supòsit els ajuntaments afectats passaran a subjectar-se als terminis i condicions 
fixades a l’acord vuitè. 
 
Onzè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis 
electrònics de la Diputació el present acord. 
 
Dotzè.- Notificar el present dictamen als ens afectats.  
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
primera resolució del “Programa complementari de su port a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada  de serveis públics locals”, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-20 15”.-  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, en sessió de 26 de juny de 2014, va aprovar el 
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals, amb la finalitat de contribuir a assegurar 
la sostenibilitat de les inversions i a garantir la continuïtat de la prestació dels serveis 
públics per part dels municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
 
El referit Programa s’articula en dues línies de suport: 
 

- Línia de suport a les inversions financerament sostenibles (línia 1), orientada al 
finançament d’inversions financerament sostenibles, en els termes de la 
Disposició addicional 16a del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals (línia 2), per fer 

efectiva la solvència financera de les hisendes locals i la prestació dels serveis 
públics locals en un context de crisi econòmica i d’insuficiència financera per al 
conjunt del món local. 
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Amb l’aprovació del Programa es va procedir també a resoldre inicialment la concessió 
d’ajuts en favor dels ens locals destinataris i a obrir el període de sol·licitud per tal que 
els ens concretin les actuacions i l’import a destinar a cada actuació en el marc de 
cadascuna de les línies de suport. 
 
La presentació i revisió de sol·licituds es realitza a través del “Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions públiques” de la Seu Electrònica Corporativa. 
 
El centre gestor responsable de la instrucció i seguiment de les sol·licituds rebudes és 
la direcció de Serveis de Concertació Local. 
 
Per a la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, aquesta instrucció 
consisteix en les comprovacions següents : 
 

- Que no se supera el nombre màxim de sol·licituds permeses per aquesta línia. 
- Que la despesa que està previst executar és elegible, tant a nivell de grup de 

programa com de capítol pressupostari. 
- Que el període d’execució de la despesa és elegible.  
- Que la inversió té una vida útil superior a 5 anys. 
- Que s’annexa a la sol·licitud la documentació següent: 

� Informe emès per l’interventor/a de l’ens destinatari pel qual s’acrediti el 
compliment dels requisits per a considerar la inversió com a financerament 
sostenible i, en cas de no ser així, que la inversió a realitzar no generarà 
despeses de manteniment addicionals durant la seva vida útil. 

� Memòria tècnica de sol·licitud. 
 

Per a la línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, la instrucció 
consisteix en les comprovacions següents: 
 

- Que la despesa que està previst executar és elegible. 
- Que el període d’execució de la despesa és elegible. 
- Que s’annexa a la sol·licitud memòria tècnica de sol·licitud. 

 
En la mesura que es determini l’existència d’errors esmenables, es requereix als ens 
destinataris per tal de procedir a la seva correcció. 
 
Del resultat de la instrucció es deixa constància en l’informe d’instrucció corresponent. 
 
Atès que diversos ens han presentat sol·licitud per concretar la distribució dels 
recursos concedits inicialment, i que aquestes sol·licituds s’han instruït, es pot procedir 
a tramitar la resolució de la seva concessió definitiva, en els termes de l’article 20.3 del 
règim regulador del programa. 
 
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) 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 per Decret de la Presidència en data de 11 de desembre 
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de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre 
de 2013. 
 
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 primera resolució de concessió definitiva del “Programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals”, gestionat per la direcció de Serveis de 
Concertació Local de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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Ens destinatari NIF Línia de suport Nom de l'actuació Import 
concedit (€) Codi XGL Sol·licitud 

“PMT” 
Operació 

comptable 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 

conservació i manteniment de 
l'enllumenat públic 

106.014,77 14/X/110302 1440014061 

Condicionada a 
aprov.  definitiva 
de modific. crèdit 

núm. 12/2014 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport a les 
inversions financerament 

sostenibles 

Pla de millora places i espais 
públics a Castellar del Vallès 247.367,79 14/X/110303 1440014060 

Condicionada a 
aprov.  definitiva 
de modific. crèdit 
núm. 12/2014 

Ajuntament de 
Castellví de la Marca XXXXXXXX 

Línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 

Prestació adequada de serveis 
públics locals 20.890,82 14/X/110300 1440014083 

Condicionada a 
aprov.  definitiva 
de modific. crèdit 
núm. 12/2014 

Ajuntament de 
Castellví de la Marca XXXXXXXX 

Línia de suport a les 
inversions financerament 

sostenibles 

Projecte de pavimentació de 
diversos camins d'accessos a 
masos i nuclis habitats al T.M. 

Castellví M. 

48.745,24 14/X/110301 1440014080 

Condicionada a 
aprov.  definitiva 
de modific. crèdit 
núm. 12/2014 

Ajuntament de 
Martorell XXXXXXXX 

Línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 

REFORÇ DELS SERVEIS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 112.167,47 14/X/110284 1440014005 

Condicionada a 
aprov.  definitiva 
de modific. crèdit 
núm. 12/2014 

Ajuntament de 
Martorell XXXXXXXX 

Línia de suport a les 
inversions financerament 

sostenibles 

Adequació de l'edifici de l'antiga 
escola Montserrat a la Secció 

d'Institut 
261.724,11 14/X/110285 1440014008 

Condicionada a 
aprov.  definitiva 
de modific. crèdit 
núm. 12/2014 
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Segon.- Condicionar els presents ajuts a l’aprovació definitiva de la modificació de 
crèdit número 12/2014 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis 
electrònics de la Diputació el present acord. 
 
Quart.- Notificar el present dictamen als ens afectats.  
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència,  l'aprovació, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d el "Programa 
complementari de finançament de les llars d’infants  de titularitat municipal" i del 
seu règim de concertació.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 
també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el 
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al 
Pla de referència. 
 
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments 
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen 
i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de 
concertació definits a la clàusula 7ª del Protocol general.  
 
Els Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del Protocol general 
com aquells instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per 
tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació 
de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions 
imprevistes o que requereixin d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació. 
 
L’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de 
les administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Aquesta 
afectació del conjunt de les administracions s’ha traduït en una insuficiència de 
recursos econòmics que ha afectat, en moltes ocasions, el manteniment d’actuacions 
adreçades a la millora de les condicions de vida de les famílies. 
 
En vista d’aquestes circumstàncies, la Diputació de Barcelona treballa per establir un 
marc idoni adreçat a garantir la cooperació local i a conferir als governs locals un 
suport de caràcter integral en consonància amb les competències que s’atribueixen a 
les diputacions pels articles 31 i 36, en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i pels articles 91 a 93 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix cos legal, els quals 
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estableixen la competència de les diputacions provincials per a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.  
 
Tot responent a l’exercici d’aquestes atribucions, i prenent consciència del difícil 
context econòmic del moment, la Diputació de Barcelona es planteja atendre les 
necessitats socials i millorar la qualitat de vida de les persones a través del treball 
cooperatiu amb els ajuntaments i la resta de governs locals, tot traient el màxim profit 
de la proximitat, de la capacitat emprenedora i de la flexibilitat que caracteritza l’acció 
d’aquestes institucions.  
 
En l’àmbit específic de l’educació, la Diputació de Barcelona coopera i col·labora amb 
els governs locals de la seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura 
adequada a les necessitats educatives emergents i de conferir suport en matèria de 
centres educatius municipals, com és el cas de les escoles bressol. En el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” la Diputació de Barcelona ja ha impulsat 
iniciatives adreçades a la garantia de les necessitats educatives dels ens locals a 
través de la previsió d’una línia específica de suport als governs locals en aquesta 
matèria. Es tracta de la línia “atenció a l’escolarització 0-3 anys” del Programa 
complementari d’urgència social, aprovat en sessió de la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació en data de 7 de novembre de 2013.  
 
Tot donant continuïtat a la tasca de cooperació local que presta aquesta Corporació en 
matèria educativa, i partint de l’assistència a la persona com a base i finalitat central de 
la seva actuació, el present “Programa complementari de finançament de les llars 
d’infants de titularitat municipal” té per finalitat la de contribuir al sosteniment de les 
llars d’infants de titularitat municipal, i molt especialment, garantir la cobertura dels 
costos de funcionament d’aquests centres i contribuir al sosteniment de les places, tot 
complementant les aportacions realitzades en el marc del Programa complementari 
d’urgència social. 
 
Són destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa complementari 
els ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona que són titulars de llars 
d’infants. No obstant, no es preveu com a destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona, 
atès el règim especial de què gaudeix d’acord amb la disposició addicional 6a de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 
13 de març, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.  
 
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, preveu que les subvencions que integren plans o instruments 
similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació 
municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria 
les disposicions de la citada Llei 38/2003, així com les de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord de 30 
d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13 de 15-01-09). 
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Per tot l’exposat procedeix aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, el present “Programa complementari de finançament de les llars d’infants 
de titularitat municipal”, així com també, el seu règim de concertació i la convocatòria 
corresponent. 
 
Vista la Refosa 1/2014, 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, el President 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el 
“Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal”. 
 
Segon.-  Aprovar el règim de concertació del “Programa complementari de finançament 
de les llars d’infants de titularitat municipal” i disposar que aquest règim esdevé la 
normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que, en el marc del 
mateix, es concedeixin. 
 
“ Règim de concertació aplicable al Programa comple mentari de finançament de 
les llars d’infants de titularitat municipal  
 
Article 1. Objecte 
1. L'objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de concessió 
i gestió dels ajuts a atorgar als ens locals de la demarcació de Barcelona que ostentin 
la consideració de destinataris del present Programa complementari per part de la 
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, amb la finalitat de 
contribuir a  finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de 
titularitat municipal. 
2.Els presents ajuts no tenen caràcter recurrent. 
 
Article 2. Ens locals destinataris 
1. Poden concórrer a la convocatòria d’aquest ajuts tots els ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona que siguin titulars de llars d’infants municipals, les quals han 
d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent. 
2. S'exclou de la possibilitat de concórrer a la convocatòria a la ciutat de Barcelona per 
raó de la seva subjecció al règim especial establert a la Disposició addicional 6a de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 
13 de marc, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. 
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Article 3. Obligacions dels ens destinataris 
1. Els destinataris de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona es 
comprometen, amb caràcter general, a: 
a) Executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona 

fe i presumpció de legalitat, així com, també, a presentar la corresponent 
documentació justificativa. 

b)  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi 
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació 
que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.  

c)  Difondre que l’activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Quan hi 
hagi difusió publica l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca de 
la Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de l’esmentada marca 
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 

d)  Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període 
no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació 
de les justificacions. 

e)  Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada 
cas, corresponguin i podrà suposar la revocació, la reducció o el reintegrament de 
l’ajut concedit. 
 
Article 4. Despesa elegible  
1. Es podran finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en aquest règim de 
concertació les despeses de personal i corrents derivades del funcionament dels 
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, generades 
dins el curs escolar 2012-2013, i més concretament, aquelles despeses vinculades 
directament amb l’objecte dels ajuts concedits en el marc d’aquest règim de 
concertació corresponents als capítols següents dels Pressupostos de despesa de les 
corporacions locals, en els termes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals (en 
endavant, Ordre EHA/3565/2008): 
- Capítol 1, “despeses de personal”, relatives a personal del centre. 
- Capítol 2, “despeses corrents en béns i serveis”, associades amb les despeses 

derivades del funcionament del centre. 
- Capítol 4, “transferències corrents”, quan estiguin vinculades al funcionament del 

centre. Queden excloses les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies. 
2. No són elegibles les despeses de menjador, les derivades d’ acollides matinals i de 
tarda, les d’amortitzacions i les d’inversions. 
 

Article 5. Període d'execució 
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar 
despeses del curs escolar 2012-2013. 
 

Article 6. Dotació econòmica 
La dotació econòmica d'aquest Programa complementari ascendeix a un import màxim 
de dotze milions (12.000.000) € del vigent pressupost de despesa de la Diputació de 
Barcelona.  
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Article 7. Determinació de l’import màxim dels ajut s  
1. El crèdit amb què es dota aquest Programa complementari es distribuirà en funció 
del nombre d’alumnes de tots els centres legalment autoritzats. 
2. Els ajuts a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es 
determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents: 
- L’import màxim de l’ajut a atorgar a cada ens destinatari, prèvia sol·licitud, 

complementarà els ajuts atorgats en el marc del Programa complementari 
d’urgència social, en la línia de suport a l’escolarització 0-3 anys, aprovat per Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 7 de novembre de 2013 en la 
modalitat de fons de prestació, d’acord amb la despesa acreditada per cada 
ajuntament i per un import màxim de 415 € per alumne matriculat  i equivalent  del 
curs 2012-2013. 

- El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a les 
llars d’infants facilitades pel propi ajuntament en la formalització de la sol·licitud.  

- El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no 
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre  (font: Departament 
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, curs 2012/2013). 

- Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a la llars 
d’infants, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia (considerats com 
alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5 hores/dia (considerats 
com alumnes a jornada parcial). 

- Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin l’equivalent 
a les 5 h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent el total d’hores 
setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial d’una llar d’infants i dividint 
aquest nombre per 25.  

 
Article 8. Sol·licitud dels ajuts 
1. A partir del dia 25 de juliol del 2014 cadascun dels ajuntaments destinataris podrà 
presentar sol·licitud, tot complimentant el model normalitzat a l’efecte, degudament 
signat per l’alcalde/essa o pel Secretari/ària de l’ajuntament, i disponible a la Seu 
Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals. 
2. El termini per presentar el formulari de sol·licitud finalitza el 15 de setembre de 2014.  
3. La sol·licitud s’ha de presentar, preferentment, a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el 
Portal). 
4. Cada sol·licitud podrà anar referida a un o varis centres sempre i quan siguin de 
titularitat municipal.  
5. En formalitzar la sol·licitud caldrà adjuntar un formulari complementari (mitjançant 
model normalitzat) on s'hi indiquin les dades de cada centre i les corresponents a la 
matrícula del curs escolar 2012-2013. 
 
Article 9. Procediment i tramitació de les sol·lici tuds 
1. La tramitació de les sol·licituds es realitzarà, preferentment, per via electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu 
Electrònica Corporativa. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

172/297 

2. Per gaudir de la condició d’usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d’accés i 
identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
3. La Plataforma permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i 
consultar l’estat de la seva tramitació. 
4. Quan els usuaris/àries de la Plataforma es corresponguin amb persones que 
ocupen els càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més 
de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 
5. Altres usuaris/àries de la Plataforma poden disposar de les funcions de signatura i 
presentació de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la 
secretaria de l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 
6. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona 
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS, 
de conformitat amb el previst a la Seu Electrònica de la Diputació 
(https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp). 
7. L’ús de la Plataforma comporta l’acceptació d’aquest règim de concertació, la 
tecnologia emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin. 
 
Article 10. Registre electrònic 
1.   Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través de la Plataforma es generarà un 
rebut de registre acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com també, la resta de dades previstes en la normativa reguladora del 
Registre electrònic de la Diputació.  
2.  La sol·licitud registrada estarà disponible a través de la Plataforma. 
3. Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats 
podran utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la 
Seu Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça   
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp. 
 
Article 11. Consulta i seguiment de sol·licituds 
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds 
presentades a la Diputació. 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
a) "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 

revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o 
no d’incidències esmenables. 

b) "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència 
d’incidències esmenables. 

c) "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 

d) "Estimada": Des del moment en que generi una concessió. 
e) "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor 

valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels 
requisits administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant. 
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f) "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, 
es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la 
seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria. 

 
Article 12. Esmena a instància de l’ens 
1. Durant el termini de sol·licitud, els ajuntaments destinataris podran esmenar les 
sol·licituds que es trobin en estat de “lliurada”.  
2. L’estat “en curs” dóna lloc a la tramitació d’una resolució; per això, amb caràcter 
general, i un cop les sol·licituds es posin en aquest estat, ja no es podran esmenar ni 
tornar a formular. 
 
Article 13. Revisió de sol·licituds i esmena 
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 
sol·licituds. 
2. En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es 
procedirà de la següent manera: 
a) S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona 

que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui 
la sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat 
del requeriment d’esmena al Portal. 

b) L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu 
electrònic d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal. 

c) L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de 
la sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals comptadors a partir de la 
data de l’accés a l’expedient disponible al Portal. 

3.Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una 
esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
 
Article 14. Criteris automàtics d’esmena 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ 
a l’ens sol·licitant, es podran adoptar els criteris de revisió que tot seguit s’indiquen 
amb els efectes que s’hi detallen: 
- Quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre 

l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
- Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds, l’última sol·licitud preval sobre la 

primera, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
- Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun 

aspecte, preval la sol·licitud. 
 
Article 15. Instrucció i resolució dels ajuts 
1. Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes 
corresponents, es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament dels ajuts previstos 
en el present Programa complementari. A tal efecte, la resolució definitiva dels ajuts 
serà elevada per la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a proposta de la 
Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva aprovació per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona. 
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2. La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de resolució definitiva en el 
termini màxim de tres mesos, a partir de la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds.  
3. Una vegada s’adopti la resolució definitiva de concessió dels ajuts, es notificarà 
individualment a tots els municipis destinataris que hagin presentat sol·licitud en el 
marc del present Programa complementari.  
 
Article 16. Acceptació i justificació dels ajuts 
1. L'ajut atorgat, així com les condicions generals i específiques que li siguin 
d'aplicació, s'entendrà acceptat amb la presentació de la justificació dins el termini 
conferit a l'efecte. 
2. El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 31 de març de 2015. 
3. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits 
els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals. Per 
mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les dades corresponents a 
la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del seu 
funcionament. També s’hi farà constar l’estructura de finançament de l’actuació. 
Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura del Secretari/a-
Interventor/a o de l’Interventor/a de l’ajuntament.  
4 . En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost 
de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors 
a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la 
proporció que correspongui a la reducció operada. 
 
Article 17. Pagament 
1. El pagament de l’aportació de la Diputació en favor dels ajuntaments beneficiaris es 
farà efectiu prèvia justificació de l’ajut.   
2. Es podran efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.  
 
Article 18. Compatibilitat dels ajuts 
Els ajuts atorgats als ens destinataris en el marc del present Programa complementari 
seran compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut que es concedeixi per part 
d’altres ens públics o privats. Tanmateix, l’import total dels ingressos, tenint en compte 
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat, no podrà superar el cost total del 
servei. 
 
Article 19. Seguiment i supervisió de l’execució de ls ajuts 
1. El responsable del seguiment de l’execució de les actuacions serà la Gerència de 
Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
2. El centre gestor podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, la 
documentació referida a l’execució de l’actuació que és objecte de finançament per tal 
de fer una supervisió del seu desenvolupament.  
 
Article 20. Tancament i liquidació 
1. Per als ajuts atorgats, una vegada transcorregut el termini màxim de justificació 
previst, s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació 
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pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.  
2.L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de 
justificació, correspondrà a Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona. 
3.Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni 
s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació dels 
ajuts no justificats.  
 
Article 21.  Protecció de dades de caràcter persona l 
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant, LOPD), específicament en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre 
creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables de 
fitxer” de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions. 
2. Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 
despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació i en els formularis 
corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al 
seguiment i control de l’execució de l’ajut. 
3. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne la consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 
4. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat 
de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
5. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al 
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels 
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general 
de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya 126, 08008, Barcelona, o qualsevol 
altra oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona 
(http://www.diba.cat/web/registre/). 
 
Article 22. Règim jurídic aplicable 
1. Constitueix el règim jurídic específic del present Programa, el Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que el desenvolupen. 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts 
es troba constituït per: 
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
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- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.   

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.   

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei 
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic. 

- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

- Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu 
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al present 
exercici de la Diputació. 

- Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.” 
 
Tercer.-  Retenir la despesa de dotze milions  (12.000.000) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60500/323A0/46254 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona per al 2014 condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 
12/2014 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart.- Aprovar la convocatòria objecte d’aquest programa complementari i obrir el 
termini de presentació de sol·licituds des del dia 25 de juliol del 2014 fins al 15 de 
setembre del 2014.  
 
Cinquè.-  Aprovar els models de formularis normalitzats que s’assenyalen a 
continuació, i que figuren a l’Annex 1 d’aquest Dictamen, als efectes de posar-los a 
disposició dels interessats a la Seu electrònica Corporativa, en el si del “Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”:  
- Formulari de sol·licitud (codi P106).  
- Formulari de dades de matriculació a les llars d’infants de titularitat municipal. (codi 

P107). 
- Formulari de  justificació (codi P410). 
 
Sisè.- Aprovar la incorporació del tràmit de sol·licitud a la Seu Electrònica Corporativa, 
en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 
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Setè.- Aprovar les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu electrònica Corporativa, 
en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” i que figuren a l’Annex 2 del present dictamen. 
 
Vuitè.- Autoritzar expressament, i tan àmpliament com sigui possible en dret, al 
Diputat delegat per a la Cooperació local per adoptar les mesures oportunes de 
desplegament d’aquest règim, a través d’actes administratius que procedeixin, de 
tràmit o qualificats.  
 
Novè.-  Correspondrà a la Direcció de Serveis de Concertació Local la responsabilitat 
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Programa 
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal incorporats 
a la Seu Electrònica en l'apartat indicat a l'acord sisè d'aquest Dictamen. 
 
Desè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu Electrònica 
de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,  en l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la  Diputació ofereix amb relació a 
la “Biblioteca Can Manyer” d’aquest municipi, d’aco rd amb el corresponent 
conveni.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la 
Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67.b del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és 
obligatori per als municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del 
serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i 
cooperació. 
  
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
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d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a 
l’aplicació G/13200332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/13200332A0 220, 
629, 639 i G/20300332A0 216, 243,626 del corresponent exercici pressupostari de la 
Diputació de Barcelona, el cost estimat de les quals –subministrament de fons 
bibliogràfics fundacionals i de manteniment, despeses de personal i instal·lació 
informàtica- superarà l’import de 100.000 €. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013, modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 
2350/14 de data 27 de març de 2014 i publicada en el BOPB de 2 d’abril de 2014. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

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

 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, EN RELACIÓ A LA B IBLIOTECA CAN 
MANYER D’AQUEST MUNICIPI” 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per  l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, 
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat 
d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de 
la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 23 
de desembre de 2013,  modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 2350/14 
de data 27 de març de 2014 i publicada en el BOPB de 3 d’abril de 2014, assistit pel 
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de data 16 de desembre de 2013, i 
publicat al BOPB de  20 de gener de 2014. 
 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Xavier 
Godàs Pérez, assistit pel secretari d’aquest Ajuntament Sr. Gustau Roca Priante.   
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa des del 25 d’agost de 1981 de la Biblioteca 
Municipal Pau Piferrer que forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
L’ajuntament va prendre la decisió de traslladar-la a un nou espai, concretament l’edifici Can 
Manyer,  amb l’objecte de  millorar la prestació del servei.   
 
Per acord del Ple de data 26/03/2009, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar 
inicialment el projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt; la seva aprovació definitiva va 
ser el 28/05/2009 pel mateix òrgan. Per a la realització d’aquesta obra, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la Diputació de Barcelona va 
concedir els següents ajuts econòmics: 

 
- Projecte d’obres Biblioteca de Can Manyer (114.000) € aprovat per la Junta de Govern 

de 25/06/2009 i formalitzat en conveni signat l’01/09/2009. 
- Biblioteca Can Manyer (333.333,33) € aprovat per la Junta de Govern de 15/04/2010 i 

formalitzat en conveni signat el 14/05/2010. 
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El 27 de setembre de 2014 està prevista la inauguració de la biblioteca en el nou espai. La 
signatura d’aquest conveni té com a finalitat la seva incorporació a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Província de Barcelona. 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
El present conveni va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 29 de maig de 2014 i per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ...........  
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació 
G/13200 programa 332 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/13200 funció 332, conceptes 
220, 629, 639 i G/20300 programa 332A0, conceptes 216, 243, 626 del corresponent 
exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. I pel que fa a l’Ajuntament ................ 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  
 

PACTES 
 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en relació 
amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La Biblioteca tindrà condició de servei públic municipal. I formarà part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca Can Manyer  ubicada a la plaça Miquel Martí i Pol s/n de Vilassar de Dalt, amb 
una superfície útil de 1.649 m2. , que compleix els requeriments mínims fixats respecte de 
les seves dimensions i serveis bàsics. 
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1. del present conveni. 
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Cinquè: Compromisos 
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca pública i 
el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.   
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull el pacte sisè d’aquest conveni. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en 
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
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5.2.5. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual 
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés 
de la Biblioteca. 
  
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips – aula informàtica i altres espais -, feta 
excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la  Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
 
La Biblioteca Municipal de Vilassar de Dalt fa funcions de biblioteca local. 
 
Com a biblioteca pública, han d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Han de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull 
el Mapa de Lectura Pública. Ha de mantenir , com a mínim, un horari de servei de biblioteca 
de 30 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la bi blioteca  
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
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Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit  i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, per incompliment de la 
disposició final o per qualsevol altre causa admissible en dret. 
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el  Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal 
que endegarà l’Ajuntament.” 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius  
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència (convocatòria) i del 
Ple (bases), aprovar la convocatòria i les Bases Re guladores per a l’atorgament 
del Premi DIBA Apps Contest 2014 de la Diputació de  Barcelona per a l’any 2014, 
mitjançant el procediment de concurrència competiti va, amb l’objectiu de 
fomentar la creació d’aplicacions mòbils innovadore s, basades preferentment en 
dades obertes, el contingut de les quals estigui re lacionat amb els àmbits 
d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels muni cipis de la seva demarcació.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, té la competència de cooperar en el foment del 
desenvolupament econòmic i social del seu territori provincial, en compliment de 
l’article 36.1 d) del la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local 
i, de manera concordant, pels articles 91.2.c) i 92 del Text Refós de la LLei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En el context competencial citat, l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies promou la reutilització de dades públiques, tant per part de la ciutadania 
com dels agents econòmics, amb la finalitat de fomentar la creació de nous serveis 
basats en les tecnologies mòbils, que contribueixen a millorar l’atenció a les persones i 
a incrementar la participació ciutadana.  
 
L’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, a fi d’estimular el 
desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils focalitzades en serveis d’àmbit 
municipal i supramunicipal, convoca per a l’any 2014, el Premi DIBA Apps Contest 
2014, amb una dotació total de tres mil (3.000) €, per atorgar com a un únic guardó.   
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la vigent 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS).  
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant ordenança), i vigent a partir del 16/01/2009. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix, al seu article 11.2, que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS.  
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores.  
 
Atès que el procediment de tramitació de la convocatòria del Premi DIBA Apps 
Contest 2014, s’inicia amb l’aprovació de les seves Bases Reguladores.  
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusten a allò previst a 
l’article 17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança, procedeix 
publicar el contingut d’aquestes Bases Reguladores inserint el corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.   
 
Atès que, segons consta als apartats 3.3b) i 3.3.e) de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, 
d’11 de desembre de 2013, i publicada en el  BOPB de 23 de desembre de 2013, 
correspon a la Junta de Govern adoptar els acords  que es proposen a continuació, 
per delegació del Ple, en el cas de la competència referida en el punt 3.3.b) sobre 
l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de Premis, i  per delegació de 
la Presidència, en el que fa referència a l’apartat 3.3.e) relatiu a la competència per a 
l’aprovació de la convocatòria de Premis.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la Ple  i de 
la Presidència, d’acord a l’apartat 3.3. de l’esmentada Refosa 1/2014, adopti els 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores per a l’atorgament del Premi 
DIBA Apps Contest 2014  de la Diputació de Barcelona per a l’any 2014, mitjançant el 
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procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de fomentar la creació 
d’aplicacions mòbils innovadores, basades preferentment en dades obertes, el 
contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d’actuació de la Diputació de 
Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. El text íntegre d’aquestes Bases és 
el següent: 
 

“BASES REGULADORES DEL PREMI “DIBA Apps Contest 2014 ”, PER A 
APLICACIONS MÒBILS RELACIONADES AMB SERVEIS DE LA D IPUTACIÓ DE 
BARCELONA O DE MUNICIPIS DE LA SEVA DEMARCACIÓ  
 
Base 1. Objecte  
 
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de participació, 
tramitació, concessió i pagament del premi “DIBA Apps Contest 2014”, que atorgui la 
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies. 
 
Aquest  premi té per objectiu fomentar la creació d’aplicacions mòbils (anomenades també 
apps, al llarg d’aquestes bases) innovadores, basades preferentment en dades obertes, el 
contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d’actuació de la Diputació de 
Barcelona o dels municipis de la seva demarcació.  
 
Base 2. Procediment 
 
El procediment fixat per a la concessió del premi previst en aquestes bases serà el de 
concurrència competitiva. 
 
Base 3. Àrea d’actuació 
 
El contingut de les aplicacions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En aquest darrer 
cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres demarcacions, sempre 
que no superin en nombre aquells que formin part de la demarcació de Barcelona. 
 
Base 4. Participants  
 
El concurs està obert a la participació de persones físiques (individualment o col·lectiva) i de 
persones jurídiques. Els participants han de ser majors d’edat o bé acreditar l’autorització a 
participar al concurs per part del pare, mare o tutor legal. 
 
Si els participants són un col·lectiu de persones físiques, una d’elles actuarà com a 
representant. 
 
La personalitat del participant s’acreditarà amb el N.I.F de l’interessat i, en el seu cas el 
C.I.F de l’entitat juntament amb els documents que acreditin la representació que ostenti, i a 
tal efecte s’inclourà fotocòpia d’aquests documents juntament amb la presentació de la 
sol·licitud. 
 
No s’hi poden presentar els membres del jurat ni els seus parents (fins al 2n grau de 
consanguinitat o d’afinitat). 
 
Base 5. Presentació de propostes  
 
Les propostes s’hauran de presentar a qualsevol dels Registres de la Diputació de 
Barcelona: Can Serra, Rambla Catalunya 126; Edifici del Rellotge, Comte d'Urgell 187; 
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Recinte Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron 171 (Edifici Serradell Trabal); i Edifici C. 
Londres, Londres 55, dins dels horaris que es detallen a http://www.diba.cat/directori, 
utilitzant els models que es poden descarregar de 
www.diba.cat/smartregion/appscontest.  
 
Base 6. Idioma 
 
La informació requerida per a la participació al concurs es pot aportar en català, castellà o 
anglès. 
 
Les aplicacions poden operar en les llengües que es desitgi, entre les quals hi ha d’haver 
necessàriament el català. 
 
Base 7. Criteris d’acceptació de propostes  
 
Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No s’acceptaran 
prototips no funcionals.  
 
No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui disponible 
comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un dispositiu per tal 
que el jurat la pugui examinar.  
 
En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues d'aplicacions 
mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb posterioritat a l’1 de 
setembre de 2014.  
 
L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua en 
alguna -o diverses- de les següents plataformes: Android, iOS, Blackberry o Windows 
Phone.  
 
Les aplicacions han d’estar basades, preferentment, en dades obertes publicades per una 
administració pública. Si és així, en fer la proposta cal especificar quin o quins sets de dades 
utilitza. 
 
L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser legals i 
respectuosos amb les persones i les organitzacions. 
 
L’aplicació no pot contenir marques o logotips que siguin propietat d'altri o fer publicitat de 
qualsevol marca o producte.  
 
L’aplicació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers.  
 
Base 8. Criteris de valoració  
 
Les propostes presentades es valoraran únicament a partir de la informació i documentació 
facilitada pels participants, segons els següents criteris i amb la ponderació indicada:  
� Cobertura d’una necessitat o aportació d’una solució a una problemàtica real (fins a 10 

punts).  
� Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 10 punts).  
� Solvència tècnica i operacional (fins a 10 punts).  
� Facilitat d’ús (fins a 10 punts). 
� Estar basada en dades obertes d’una administració pública (fins a 10 punts). 
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Base 9. Responsabilitats 
 
Les persones físiques o jurídiques que presentin una proposta hauran de lliurar una 
declaració responsable de ser els autors materials de l’app presentada segons el model 
disponible a www.diba.cat/smartregion/appscontest . 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris 
del premi poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions. 
 
Base 10. Premi  
 
S’atorgarà un únic premi de 3.000 € a l’ aplicació que obtingui la major puntuació d’acord 
amb els criteris que determina la base 8. Els tributs o gravàmens que puguin recaure sobre 
el premi aniran a càrrec del seu o seus beneficiaris. 
 
Base 11. Termini d’acceptació de propostes 
 
El termini per a la presentació de propostes acabarà el dia 24 d’octubre de 2014.  
 
Base 12. Procés de valoració de les propostes  
 
La selecció del guanyador del concurs  DIBA Apps Contest 2014  es farà en dues fases:  

 
a) Acceptació 

 
Un comitè tècnic efectuarà una primera avaluació per comprovar si la proposta presentada 
compleix o no amb els requisits exposats en aquestes bases. L’avaluació es farà una 
vegada s’hagi rebut la sol·licitud de participació i el resultat serà comunicat als participants 
amb la màxima anticipació possible.  
 
El comitè tècnic estarà format pel Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
i tres persones designades a proposta seva. 
 
La missió d’aquest comitè tècnic serà emetre un informe en el qual s’indiqui quines 
propostes s’admeten a concurs, d’acord amb els criteris exposats a la base 8, i quines 
s’exclouen, si escau, i per quins motius. 

 
b) Presentació de les apps 
 
Entre el 27 d’octubre i el 7 de novembre de 2014, els participants dels quals s’hagin 
acceptat les seves propostes seran convocats pel jurat a una sessió en la qual hauran de fer 
una demostració pràctica del funcionament de l’aplicació, sobre un dispositiu mòbil que 
hauran de portar els mateixos aspirants. 
 
La no presentació a aquesta sessió comportarà l’exclusió de la proposta del procés de 
selecció. 
 
Base 13. Veredicte i pagament del premi 
 
El veredicte del jurat es farà públic el dia 19 de novembre de 2014 , a l’estand de la 
Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World Congress.  
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El veredicte del Jurat és inapel·lable. 
 
De la sessió del Jurat se’n redactarà una acta, que serà signada pel President i el Secretari. 
 
El Jurat haurà de resoldre qualsevol aspecte no previst en les presents bases. Finalment, el 
Jurat es reserva la facultat -s’hi ho considera justificat- de declarar desert el premi. 
 
El pagament del premi es tramitarà un cop el premiat aporti les seves dades bancàries a la 
Diputació de Barcelona i es realitzarà mitjançant transferència bancària sempre de 
conformitat amb la normativa de la Diputació de Barcelona. 
 
El pagament es farà efectiu un cop l’app guanyadora hagi estat publicada en una plataforma 
de distribució, tal com estableix la base 18. 
 
Si el premi és atorgat a un col·lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts 
iguals entre tots els membres del grup. 
 
Base 14. Composició del jurat  
 
El jurat qualificador  estarà integrat per: 

 
� El President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, o 

persona en qui delegui, que presidirà el jurat 
� El coordinador de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves tecnologies, o persona en 

qui delegui 
� El Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, o persona en qui delegui 
� Dues persones de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, una de 

les quals exercirà la secretaria del jurat 
� Dos tècnics municipals d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona 
� Una persona experta que es dediqui professionalment al desenvolupament d’aplicacions 

mòbils.  
 

La persona que exerceixi la secretaria del jurat tindrà veu però no tindrà vot. 
 
Les persones integrants del jurat no determinades en aquesta base seran nomenades per 
decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves tecnologies. 
 
La missió del jurat serà emetre un veredicte, que quedarà recollit en una acta, en el qual 
s’indicarà la puntuació rebuda per cada proposta segons els criteris de la base 8. 
 
Base 15. Acceptació i disponibilitat de les bases  
 
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases per part 
del participant. Les bases d'aquest premi estaran a disposició de qualsevol persona que 
vulgui consultar-les a l’adreça electrònica www.diba.cat/smartregion/appscontest .  
 
Base 16. Confidencialitat de les dades i drets d’im atge  
 
L'organització es compromet a utilitzar les dades personals aportades pels participants a 
través del formulari de presentació de propostes únicament a efectes de comunicació amb 
les persones afectades. 
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Els noms dels guanyadors es podran utilitzar per a la divulgació del concurs, en qualsevol 
mitjà. 
 
Amb la finalitat de donar visibilitat a l'esdeveniment, la Diputació de Barcelona pot 
enregistrar i fer fotografies dels diferents actes relacionats amb el concurs. Tots els 
participants accepten la utilització de la seva imatge en mitjans audiovisuals, si es fa difusió 
pública d’aquests enregistraments.  
 
A les dades personals aportades pels participants els serà d’aplicació la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 
1720/2007, de 21 de desembre que la desenvolupa. 
 
Base 17. Drets de propietat  
 
Correspon als participants la propietat i altres drets que es poguessin derivar al seu favor 
com a desenvolupadors de l’aplicació presentada.  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicitar les aplicacions presentades als 
seus mitjans. 
 
Base 18. Disponibilitat de les aplicacions 
 
L’autor o autors de l’app premiada es comprometen a posar-la a disposició del públic a 
través d’almenys una de les plataformes de descàrrega per a les quals hagin estat 
dissenyades, abans d’acabar l’any 2014. Els tràmits d’aquest procés aniran a càrrec de 
l’autor. 
 
L’app es podrà distribuir gratuïtament o no, a criteri dels seus autors. L’app premiada haurà 
d’estar disponible almenys durant un any a partir de la data de publicació. 
 
Base 19. Consultes sobre aquests premis  
 
Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l’adreça de 
correu electrònic smartcitydiba@diba.cat o bé al telèfon 93 472 35 10. “ 

 
Segon.- Aprovar els models de documents a utilitzar en el marc de la convocatòria del 
Premi DIBA Apps Contest 2014 per a la presentació de la sol.licitud de participació, la 
descripció de la APP i la declaració d’autoria, els quals s’adjunten en Annexos I, II i III 
a aquest Dictamen. Els models aprovats estaran disponibles a 
www.diba.cat/smartregion/appscontest fins a la data de finalització del termini per a la 
presentació de propostes. 
 
Tercer.- Autoritzar el crèdit de l’aplicació pressupostària G/20300/491A0/48100 del 
Pressupost de l’any 2014 d’aquesta Corporació, a fi de donar cobertura a la despesa 
resultant de la concessió del Premi DIBA Apps Contest 2014  de la Diputació de 
Barcelona, que es composa d’un guardó únic, per un import total de la despesa de tres 
mil (3.000) €.   
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Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona l’anunci de la 
convocatòria de l’any 2014 del Premi DIBA Apps Contest 2014, i les presents Bases 
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i a la Seu electrònica 
corporativa. 
 
Servei de Programació 
 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, denegar una 
subvenció a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a l’o bjecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversion s 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.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
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L'Ajuntament de Mollet del Vallès presentà en data 22 de maig de 2014 una sol·licitud 
d'un préstec de 650.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Tramitada la sol·licitud i la documentació presentada davant el BANCO DE 
SABADELL, SA, aquest ha tramès, en data 6 de juny de 2014, la comunicació 
següent: 
 
“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 

La Base 17.2 del Plec de Bases reguladores del procés de selecció (BOPB de 11 de 
febrer de 2013) disposa: 

 
“El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la gestió 
d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada sol·licitud, sobre 
la quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit concertada.  
 
L’entitat financera seleccionada haurà de donar resposta, en un termini de 15 dies 
hàbils, sobre la viabilitat de l’operació. 
 
Quant l’entitat peticionaria reuneixi les condicions legals per endeutar-se i, en el cas 
que sigui necessària, disposi de l’autorització del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i l’entitat financera seleccionada tingui 
dubtes sobre la seva viabilitat, serà la Comissió d’avaluació del concert 
l’encarregada de resoldre aquests expedients.” 

 
Vista l’esmentada comunicació de l’entitat bancària, cal interpretar que aquesta ha 
considerat no viable l’operació i, conseqüentment, s’ha procedit a sotmetre a la 
Comissió d’avaluació del concert l’anàlisi d’aquest expedient. 
 
Reunida la Comissió el passat 30 de juny de 2014, el Banco de Sabadell, SA reitera 
que l’operació de préstec sol·licitada per l’ajuntament de Ajuntament de Mollet del 
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Vallès presenta problemes financers per poder concedir-li l’import sol·licitat i considera 
que no és viable. 
 
Sobre la base d’aquesta argumentació, es proposa la denegació de la subvenció del 
tipus d’interès d’aquest en el marc del Programa de Crèdit Local. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposen 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 el següent 
 

A C O R D 
 
ÚNIC.- Denegar la concessió d’una subvenció a l'Ajuntament de Mollet del Vallès per 
subsidiar el préstec sol·licitat a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 22 de maig de 2014, en base als arguments detallats a la part expositiva. 
 
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de cinquanta-tres mil cent qua ranta-tres euros amb 
setanta-quatre cèntims (53.143,74) € a l'Ajuntament  de Masquefa, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per f inançar 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). 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 

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

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

L'Ajuntament de Masquefa presentà en data 21 de maig de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 390.000 € 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 Masquefa. 
 

El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 390.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 390.000 € 
amb una subvenció d’import de 53.143,74 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

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

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, 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 cinquanta-tres mil cent quaranta-tres euros amb 
setanta-quatre cèntims (53.143,74) € a l'Ajuntament de Masquefa per subsidiar el 
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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 21 de 
maig 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 de Masquefa, 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. 
 
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de cent vuit mil tres-cents se ixanta-dos euros amb quinze 
cèntims (108.362,15) € a l'Ajuntament de Cardedeu, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les i nversions 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.  
 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

195/297 

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 Cardedeu presentà en data 17 d'abril de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 795.225,13 € 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 Cardedeu. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 795.225,13 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
795.225,13 € amb una subvenció d’import de 108.362,15 €, 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 cent vuit mil tres-cents seixanta-dos euros amb 
quinze cèntims (108.362,15) € a l'Ajuntament de Cardedeu 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 17 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 de Cardedeu, 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. 
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22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de vint-i-nou mil sis-cents se tanta-vuit euros amb setanta-
tres cèntims (29.678,73) € a l'Ajuntament de Cabrer a de Mar, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per f inançar 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.  
 
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 Cabrera de Mar presentà en data 11 de juny de 2014 una sol·licitud 
d'un préstec de 217.800 € 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 Cabrera de Mar. 
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El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 217.800 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 217.800 € 
amb una subvenció d’import de 29.678,73 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat (consignar 
l’apartat concret) 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 
2014, 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 vint-i-nou mil sis-cents setanta-vuit euros amb 
setanta-tres cèntims (29.678,73) € a l'Ajuntament de Cabrera de Mar per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 11 de 
juny 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 de Cabrera de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de seixanta-nou mil dos-cents vint-i-tres euros amb tretze 
cèntims (69.223,13) € a l'Ajuntament de Lliçà d’Amu nt, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les i nversions 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 
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finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt presentà en data 10 de juny de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 508.000 € 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 Lliçà d'Amunt. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 508.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 508.000 € 
amb una subvenció d’import de 69.223,13 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat (consignar 
l’apartat concret) 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 
2014, 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 seixanta-nou mil dos-cents vint-i-tres euros amb 
tretze cèntims (69.223,13) € a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt 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 10 de juny 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 de Lliçà d'Amunt, 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. 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de cent setze mil quatre-cents  noranta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims (116.498,52) € a l'Ajuntament  d’Arenys de Mar, a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. pe r 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 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament d'Arenys de Mar presentà en data 19 de juny de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 854.934,60 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 854.934,60 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
854.934,60 € amb una subvenció d’import de 116.498,52 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat (consignar 
l’apartat concret) 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 
2014, 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 cent setze mil quatre-cents noranta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims (116.498,52) € a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per subsidiar el 
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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 19 de 
juny 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'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de noranta-vuit mil tres-cents  vuitanta-quatre euros amb 
cinc cèntims (98.384,05) € a l'Ajuntament d’Alella,  a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les i nversions 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.  
 
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. 
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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'Alella presentà en data 16 de juny de 2014 una sol·licitud d'un préstec 
de 722.000 € 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'Alella. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 722.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 722.000 € 
amb una subvenció d’import de 98.384,05 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat (consignar 
l’apartat concret) 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 
2014, 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 noranta-vuit mil tres-cents vuitanta-quatre euros 
amb cinc cèntims (98.384,05) € a l'Ajuntament d'Alella per subsidiar el préstec concedit 
pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 16 de juny 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'Alella, 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. 
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26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de vint-i-vuit mil quatre-cent s vint-i-set  euros amb 
vuitanta-un cèntims (28.427,81) € a l'Ajuntament de  Cubelles, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per f inançar 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.  
 
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 Cubelles presentà en data 3 de juliol de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 208.619,98 € 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 Cubelles. 
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El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 208.619,98 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
208.619,98 € amb una subvenció d’import de 28.427,81 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, 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 vint-i-vuit mil quatre-cents vint-i-set euros amb 
vuitanta-un cèntims (28.427,81) € a l'Ajuntament de Cubelles per subsidiar el préstec 
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de juliol de 
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 de Cubelles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, p er un import de cent setanta-
cinc mil (175.000) €, per a finançar l’actuació loc al denominada “Urbanització 
superficial Riera”, al 0% d’interès i a retornar en  10 anualitats.-  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 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Arenys de Munt, presentada 
en data 17/6/2014 per finançar la inversió “Urbanització superficial Riera” 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 d'Arenys de Munt  
Actuació:  Urbanització superficial Riera 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 48/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa a l’Ajuntament de Cabrera de Mar, p er un import de setanta-cinc 
mil (75.000) €, per a finançar l’actuació local den ominada “Arranjament via 
pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anuali tats.-  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 Cabrera de Mar, presentada 
en data 12/6/2014 per finançar la inversió “Arranjament via pública” 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:  
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Ens local:  Ajuntament de Cabrera de Mar  
Actuació:  Arranjament via pública 
Import crèdit:  75.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 45/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de 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.  
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per un import de cent mil 
(100.000) €,  per a finançar l’actuació local denom inada “Adequació Castellet 
com a casal d'avis”, al 0% d’interès i a retornar e n 10 anualitats.-  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 Cabrera de Mar, presentada 
en data 12/6/2014 per finançar la inversió “Adequació Castellet com a casal d'avis” 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 
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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 Cabrera de Mar  
Actuació:  Adequació Castellet com a casal d'avis 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 46/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent 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.  
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Calders, per un import de cent quaranta mil 
(140.000) €, per a finançar l’actuació local denomi nada “Instal.lació LED”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.-  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. 
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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 Calders, presentada en data 
6/6/2014 per finançar la inversió “Instal.lació LED” 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 Calders  
Actuació:  Instal.lació LED 
Import crèdit:  140.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 44/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta 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.  
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Cercs, per un im port de trenta mil (30.000) €,  
per a finançar l’actuació local denominada “Reforma  pl. Veïns de Sant Jordi”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
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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 Cercs, presentada en data 
11/6/2014 per finançar la inversió “Reforma pl. Veïns de Sant Jordi” 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 Cercs  
Actuació:  Reforma pl. Veïns de Sant Jordi 
Import crèdit:  30.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 43/2014 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de la Garriga, per un import de  quaranta-set mil 
set-cents cinquanta-sis euros amb divuit cèntims (4 7.756,18) €, per a finançar 
l’actuació local denominada “Bar Pinetons”, al 0% d ’interès i a retornar en 10 
anualitats.-  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 la Garriga, presentada en 
data 10/6/2014 per finançar la inversió “Bar Pinetons” 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 la Garriga  
Actuació:  Bar Pinetons 
Import crèdit:  47.756,18 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 41/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-set mil set-cents cinquanta-sis 
euros amb divuit 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.  
 
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de la Garriga, per un import de cent vint-i-quatre 
mil tres-cents noranta-nou euros amb vint-i-nou cèn tims (124.399,29) €, per a 
finançar l’actuació local denominada “Piscina desco berta”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.-  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. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Garriga, presentada en 
data 10/6/2014 per finançar la inversió “Piscina descoberta” 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 la Garriga  
Actuació:  Piscina descoberta 
Import crèdit:  124.399,29 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 40/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-quatre mil tres-cents noranta-
nou euros amb vint-i-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Jorba per un imp ort de cent setanta-cinc mil 
(175.000) €, per a finançar l’actuació local denomi nada “Inversions executades”,  
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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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 Jorba, presentada en data 
19/5/2014 per finançar la inversió “Inversions executades” 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 Jorba  
Actuació:  Inversions executades 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 28/2014 
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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.  
 
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Monistrol de Mon tserrat, per un import de cent 
setanta-cinc mil (175.000) €, per a finançar l’actu ació local denominada “Sala 
polivalent pavelló”, al 0% d’interès i a retornar e n 10 anualitats.-  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 Monistrol de Montserrat, 
presentada en data 5/6/2014 per finançar la inversió “Sala polivalent pavelló” 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 Monistrol de Montserrat  
Actuació:  Sala polivalent pavelló 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 39/2014 

 
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.  
 
36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’el Pla del Penedè s, per un import de trenta-un 
mil tres-cents (31.300) €, per a finançar l’actuaci ó local denominada 
“Manteniment via pública”, al 0% d’interès i a reto rnar en 10 anualitats.-  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 del Pla del Penedès, 
presentada en data 4/6/2014 per finançar la inversió “Manteniment via pública” 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 del Pla del Penedès  
Actuació:  Manteniment via pública 
Import crèdit:  31.300 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 36/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de trenta-un mil tres-cents 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.  
 
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’el Pla del Penedè s, per un import de trenta-sis 
mil cinc-cents (36.500) €, per a finançar l’actuaci ó local denominada “Millores 
urbanístiques”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.-  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 del Pla del Penedès, 
presentada en data 4/6/2014 per finançar la inversió “Millores urbanístiques” 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 del Pla del Penedès  
Actuació:  Millores urbanístiques 
Import crèdit:  36.500 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 35/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-sis mil cinc-cents 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.  
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38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’el Pla del Penedè s, per un import de trenta-dos 
mil dos-cents (32.200) €, per a finançar l’actuació  local denominada “Millora via 
pública i equipaments”, al 0% d’interès i a retorna r en 10 anualitats.-  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 del Pla del Penedès, 
presentada en data 4/6/2014 per finançar la inversió “Millora via pública i equipaments” 
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, 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:  
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Ens local:  Ajuntament del Pla del Penedès  
Actuació:  Millora via pública i equipaments 
Import crèdit:  32.200 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 34/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-dos mil dos-cents euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Martí de To us, per un import de cent 
cinquanta mil (150.000) €, per a finançar l’actuaci ó local denominada “Pl. M. 
Girona i Cal Frarés”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.-  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 Sant Martí de Tous, 
presentada en data 4/6/2014 per finançar la inversió “Pl. M. Girona i Cal Frarés” 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 
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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 Martí de Tous  
Actuació:  Pl. M. Girona i Cal Frarés 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de la Torre de Clar amunt, per un import de cent 
setanta-cinc mil (175.000) €, per a finançar l’actu ació local denominada 
“Arranjament camí Torre Baixa”, al 0% d’interès i a  retornar en 10 anualitats.-  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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

222/297 

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 la Torre de Claramunt, 
presentada en data 10/6/2014 per finançar la inversió “Arranjament camí Torre Baixa” 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 la Torre de Claramunt  
Actuació:  Arranjament camí Torre Baixa 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 42/2014 

 
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.  
 
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia , per un import de vint-i-tres 
mil nou (23.009) €, per a finançar l’actuació local  denominada “Rehabilitació casa 
consistorial”, al 0% d’interès i a retornar en 10 a nualitats.-  La Junta, de conformitat 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

223/297 

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 Vallbona d'Anoia, 
presentada en data 21/5/2014 per finançar la inversió “Rehabilitació casa consistorial” 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 Vallbona d'Anoia  
Actuació:  Rehabilitació casa consistorial 
Import crèdit:  23.009 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 31/2014 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-tres mil nou euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la modificació d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Llorenç Sav all, per un import de noranta-
quatre mil nou-cents noranta-vuit euros amb quarant a-vuit cèntims (94.998,48) €,  
per a finançar l’actuació local denominada “Piscina  municipal”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats, per destinar vint-i-ci nc mil nou-cents trenta-vuit 
euros amb quaranta-vuit cèntims (25.938,48) €, al f inançament de l’actuació 
“Expropiació finca Verdaguer”, amb les mateixes con dicions.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall: 
 

Actuació:  Piscina municipal 
Import crèdit:  94.998,48 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 85/2013 

 
En data 13/3/14 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 17/6/14, per destinar-ho a “Expropiació finca 
Verdaguer”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 
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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.-  Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 19/12/13 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
Actuació:  Piscina municipal 
Import crèdit:  69.060 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de vint-i-cinc mil nou-cents trenta-vuit euros amb 
quaranta-vuit cèntims. 
 
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 13/3/2014 en tot el que no modifica el 
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Llorenç Sav all, per un import de vint-i-
cinc mil nou-cents trenta-vuit euros amb quaranta-v uit cèntims (25.938,48) €, per 
a finançar l’actuació local denominada “Expropiació  finca Verdaguer”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per al finançament de 
“Piscina municipal”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall: 
 

Actuació:  Piscina municipal 
Import crèdit:  94.998,48 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 85/2013 

 
En data 13/3/14 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 17/6/14, per destinar-ho a “Expropiació finca 
Verdaguer”. 
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Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla, provinent del crèdit 
per a “Piscina municipal”:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç Savall  
Actuació:  Expropiació finca Verdaguer 
Import crèdit:  25.938,48 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc mil nou-cents trenta-vuit euros 
amb quaranta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.-  Entendre aplicable el conveni signat en 13/3/14 en tot el que no modifica el 
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Comerç Urbà 
 
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
revocació inicial de les subvencions atorgades, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense afany de lucre repres entatives del sector comercial 
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i de serveis, any 2013, en el marc de la convocatòr ia número 2013/5183, que 
s’havien d’executar en el període d’1 de gener de 2 013 a 31 de desembre de 2013 
i justificar com a màxim fins el 31 de març de 2014 .- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària de data 27 de 
juny de 2013, aprovà el dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i 
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de 
serveis, any 2013, per un import total de cent quaranta-dos mil (142.000) €. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària de data 19 de 
desembre de 2013, aprovà el dictamen que proposa la resolució de la convocatòria 
número 2012/4193 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de 
serveis, any 2013, per un import total de cent quaranta-dos mil (142.000) €. 
 
D’acord amb la base tercera i dinovena de les esmentades bases reguladores, 
l’execució de les actuacions, en raó de les quals es varen atorgar les subvencions, 
s’havien d’executar en el període d’1 de gener de 2013 a 31 de desembre de 2013 i 
justificar, com a màxim, el dia 31 de març de 2014. 
 
Atès que la base vintena de les esmentades bases reguladores preveu que, un cop 
finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués 
presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb 
la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13, publicat en el BOP de 21 de febrer de 2013), 
modificat parcialment pel Decret de data 29 d’abril de 2013 (núm. de registre 3667/13, 
publicat en el BOP de 27 de maig de 2013) 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 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 la 
Presidència, adopti els següents acords: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Revocar inicialment les subvencions que s’indiquen a continuació atorgades, 
en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre representatives 
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del sector comercial i de serveis, any 2013, en el marc de la convocatòria número 
2013/5183, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió ordinària 
de data 19 de desembre de 2013, que s’havien d’executar en el període d’1 de gener 
de 2013 a 31 de desembre de 2013 i justificar com a màxim fins el 31 de març de 
2014. 
 

Centre 
Gestor Entitat beneficiària NIF Actuació Aportació de la 

Diputació 
Núm. 

Expedient 
Aplicació 

pressupostària 
Operació 

Comptable 

30301 
Associació de 

Comerç Centre i 
Progrés 

XXXXXXX Reposicionament 
2,0 5.000,00 € 2013/4160 G/30301/431A0/48900 1303004930   7 

30301 Associació Barberà 
Comerç Urbà 

XXXXXXX Més Barberà 1.000,00 € 2013/4160 G/30301/431A0/48900 1303004930   10 

 
Segon.- Habilitar i concedir, a les entitats beneficiàries esmentades en l’acord primer, 
un termini d’audiència de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de 
la notificació d’aquesta resolució, per presentar a la Diputació la documentació de 
justificació de les subvencions que estiguin pendents de justificar. En cas que sigui 
necessari subsanar documentació de justificació presentada en aquest termini, l’entitat 
beneficiària haurà de trametre-la esmenada en 10 dies hàbils des de l'endemà del 
requeriment de la Diputació. 
 
Tercer.- Transcorreguts aquests terminis sense que la justificació i/o esmena dels 
defectes s'hagi produït, es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació 
dels ajuts no justificats. 
 
Quart.-  Notificar aquesta resolució a les entitats afectades. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de 
l’adhesió, fins el 31 de desembre de 2014, al serve i d’atenció a l’usuari i 
manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA, destinat a la gestió integral dels 
serveis socials per a la Gerència de Serveis de Ben estar Social, ofert en mode 
servei pel Consorci d’Administració Oberta de Catal unya. d’import cent trenta-
cinc mil (135.000) € IVA inclòs.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
atribueix a les Diputacions, entre d’altres, la competència per a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs locals 
de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les 
lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis 
socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels 
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immigrants, competències l’abast de les quals han estat aclarides pel Decret Llei 
3/2014, 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. 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals 
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les 
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els 
articles 31 i 32. 
 
L’article 41.1 de la citada Llei 12/2007 disposa que l’Administració de la Generalitat i 
els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord 
amb les competències respectives, mitjançant els instruments establerts per la 
legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim 
local. 
 
La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya defineix al seu article 1r que el seu objecte és regular: 
 

a) L’ús dels mitjans electrònics en les actuacions del sector públic de Catalunya. 
b) L’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic i 

els ciutadans a Catalunya. 
c) La definició dels instruments per a desenvolupar i fomentar la relació entre les 

entitats i els organismes que conformen el sector públic de Catalunya, i entre 
aquests i els ciutadans, per mitjans electrònics. 

d) La concreció del model català d’administració electrònica entre les entitats del 
sector públic de Catalunya. 

 
El seu article 7è, Cooperació i col·laboració entre les administracions públiques 
catalanes en matèria d’ús dels mitjans electrònics, estableix a l’apartat 2n que 
l’Administració de la Generalitat i els ens locals, sens perjudici d’altres fórmules de 
col·laboració, cooperen i col·laboren, ordinàriament i voluntàriament, per mitjà del 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en: 
 

a) L’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics per les entitats 
del sector públic de Catalunya. 

b) La coordinació de llurs estratègies i actuacions en matèria d’ús dels mitjans 
electrònics. 

c) La definició i l’execució de les estratègies comunes que s’han de desenvolupar 
en els àmbits següents: 

– La creació i la prestació de serveis comuns d’administració electrònica 
per a les entitats que integren el sector públic de Catalunya. 

– La reutilització de les aplicacions i els serveis d’administració 
electrònica que es desenvolupin. 
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– L’extensió dels mitjans electrònics per garantir la identitat i per acreditar 
la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector 
públic. 

– La promoció de la interoperabilitat dels sistemes d’informació del sector 
públic català i amb la resta d’administracions i d’institucions. 

– La garantia de la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no-rebuig 
en les comunicacions electròniques. 

 
L’apartat 3r, del mateix article 7è estableix que el Consorci d’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya, en el marc de les competències que li atribueixen els seus 
estatuts o que li deleguen les administracions públiques que en formen part, exerceix 
les funcions, entre altres, següents: 

a) Desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics i promoure’n l’ús per les 
entitats que integren el sector públic de Catalunya. 

b) Elaborar criteris i recomanacions per garantir la interoperabilitat de la 
informació derivada de l’actuació de les entitats que conformen el sector públic 
de Catalunya. 

c) Desenvolupar i executar mesures de cooperació de l’Administració de la 
Generalitat amb els ens locals que formen part del Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya en matèria d’ús dels mitjans electrònics. 

 
Vist l’informe emès pel Gerent dels Serveis de Benestar Social i pel Director de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, que és reprodueix a continuació: 

 
“ INFORME JUSTIFICATIU SOBRE L’ADHESIÓ DE LA DIPUTACI Ó DE BARCELONA AL 
SERVEI HESTIA, DE GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS OFERT  PEL CONSORCI 
D’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA FINS AL 31 DE D ESEMBRE DE 2014 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona desenvolupa actuacions de 
suport als ens locals de la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de 
l’administració pública, en concret dels serveis socials d’atenció primària, desplegant tot un 
seguit d’actuacions destinades a dotar als ens locals d’instruments per a la millora de la 
gestió i organització dels seus serveis. 
 
En aquesta línia, des de l’any 1996, la Diputació de Barcelona ha desenvolupat i mantingut 
diverses solucions tecnològiques, que donen resposta a les necessitats de gestió dels 
serveis socials i que, des de l’any 2006, es concreten en el sistema d’informació XISSAP, 
que actualment estan utilitzant més de 266 ajuntaments a la província de Barcelona. 
 
L’aplicatiu XISSAP ha quedat obsolet funcionalment, per la qual cosa era voluntat de la 
Diputació de Barcelona donar una resposta alternativa a les necessitats actuals dels ens 
locals en relació a definir el millor sistema d’informació social per a cobrir els requeriments 
de gestió dels municipis de la província de Barcelona agrupats en les Àrees bàsiques de 
serveis socials corresponents. 
 
En el seu moment, la Diputació de Barcelona inicia un procés d’anàlisi, diagnosi i valoració 
de diferents alternatives d’eines i sistemes d’informació, entre les desenvolupades tant per 
organitzacions privades com per organitzacions públiques, amb l’objectiu de donar resposta 
a les noves necessitats derivades de l’obsolescència funcional de la solució XISSAP. 
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D’aquesta anàlisi es desprèn que la solució de programari Hestia és la que ofereix les 
funcionalitats més idònies per als ens locals que gestionen els serveis socials bàsics. 
 
Aquest pertinença entre la solució tecnològica i les necessitats funcionals queda refermada 
després de realitzar una prova pilot en diferents ens locals, que permet constatar que la 
solució és fiable, robusta i adaptable a les necessitats dels diferents ens de la província de 
Barcelona. 
 
La solució Hestia permet gestionar bona part de les matèries que es porten a terme des 
d’una Àrea de Serveis Socials bàsics. Està format per una sèrie de mòduls que donen 
resposta al primer nivell del sistema públic de serveis socials, que tenen caràcter polivalent, 
comunitari i preventiu i als equips multidisciplinars que el fa servir com a eina bàsica de 
treball. 
 
Hestia neix al 2005 com una iniciativa impulsada des del Consell Comarcal del Tarragonès 
amb la col·laboració del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
La Diputació de Barcelona manté una línia constant de col·laboració amb altres 
administracions públiques per tal de generar sinergies i aconseguir elevar el seu grau 
d’eficiència, que passa, en aquells casos en què es aplicable, per la reutilització de 
solucions tecnològiques desenvolupades o impulsades en el si de les administracions 
públiques. 
 
Per aquest motiu el 14 de novembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona aprova el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Tarragonès per al desplegament de la solució Hestia als Ens locals de la 
demarcació de Barcelona que ho sol·licitin. 
 
Amb aquest conveni es garanteix el suport, imprescindible, del Consell Comarcal del 
Tarragonès en aquells aspectes que possibilitin la implantació (entesa com a posada en 
marxa i que inclou tasques com el suport a les corresponents migracions i parametrització 
del sistema bàsic) de la solució Hestia als ens locals de la demarcació de Barcelona. Aquest 
extrem és essencial, ja que cal garantir la total disponibilitat dels prop de 900.000 
expedients d’usuaris de serveis socials que actualment conté l’aplicatiu XISSAP. 
 
D’altra banda, la Diputació de Barcelona està dissenyant el model de treball i de suport 
funcional als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que s’està dotant dels recursos 
necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral del servei que 
ofereix als ens locals de la província pivotant sobre la nova solució tecnològica Hestia, que 
es preveu que estaran disponibles a partir de l’1 de gener de 2015. 
 
Donada aquesta situació d’interinitat i per tal de garantir la correcta prestació del servei als 
ens locals de la província de Barcelona que ja estan utilitzant la solució Hestia, la Diputació 
de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, des de la seva Gerència de 
Serveis de Benestar Social i l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, des de 
la seva Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, considera necessari 
realitzar l’adhesió al servei Hestia que ofereix el Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya fins al 31 de desembre de 2014. 
 
Convé deixar constància que aquests serveis no són coincidents, ni en seu nucli ni en les 
seves parts essencials, sinó totalment complementaris des d’un punt de vista funcional i 
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tecnològic, a les actuacions de suport que s’inclouen en el Conveni signat entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
Vista la informació precedent, des de la Gerència de serveis de Benestar Social i des de la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius es sol·licita es realitzin les 
actuacions necessàries per tal de formalitzar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al servei 
Hestia ofert pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.” 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de novembre 
de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), va aprovar, entre d’altres, el conveni 
tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva 
demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament del sistema d’informació de 
serveis socials DIBA–HESTIA. 
 
A la clàusula cinquena, punt 10, del Conveni tipus s’estableix l’autorització a la 
Diputació de Barcelona, dels responsables dels fitxers que contenen les dades de 
caràcter personal, per poder subcontractar a tercers per dur a terme les següents 
actuacions: 
 

� Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades. 
� Suport per a la configuració (tant usuaris com organització). 
� Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema XISSAP o 

d’altres. 
� Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de 

treball, accés a dades del padró i gestió del mòdul agenda. 
� Formació dels usuaris dels ens locals. 
� Suport per a la gestió d’incidències. 

 
Prèviament al trasllat de les dades dels Ens locals a la Plataforma de l’AOC, serà 
requisit indispensable que la Diputació de Barcelona compti amb l’adhesió d’aquests al 
conveni tipus, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
de data 14 de novembre de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), en els termes 
establerts a la seva clàusula tercera. 
 
La prestació del servei HESTIA per part del consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya comporta el pagament d’un preu públic que va en funció del nombre 
d’habitants de l’àrea bàsica de serveis socials a la qual es presta el servei i que, en el 
cas de la Diputació de Barcelona, ascendeix a un import de 135.000€, IVA inclòs. 
 
Vist que està previst la incorporació, a l’aplicació pressupostària 60100/213A0/22706 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de crèdit suficient per fer front a la despesa de 
135.000 €, per la modificació de crèdit núm.: 4729. 
 
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) de la 
Refosa 1/2014,  sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
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11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre 
de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (en endavant 
Consorci AOC) la prestació del Servei Hèstia als ens de la demarcació de Barcelona 
adherits al Conveni regulador de les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals de la demarcació de Barcelona, per al desplegament del sistema d’informació de 
serveis socials Diba-Hestia. 
 
Segon.-  Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.  
 
Tercer.-  Comunicar al Consorci AOC la relació d’ens adherits al Conveni amb la 
Diputació de Barcelona per al desplegament del sistema d’informació de serveis 
socials Diba-Hèstia als que el Consorci ha de prestar els serveis i assumir a partir de 
dita comunicació el pagament del preu públic a satisfer per la prestació del servei. 
 
Quart.-  Facultar al Director de serveis de tecnologies i sistemes corporatius de la 
Diputació de Barcelona per a comunicar al Consorci AOC la relació d’ens adherits al 
Conveni per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials Diba-Hèstia, 
als que cal prestar els serveis objecte del present acord. 
 
Cinquè.-  Aprovar el subencàrrec de tractament de dades de caràcter personal a les 
quals el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya pugui tenir accés durant la 
prestació del servei en els termes següents: 
 
1. Objecte de l’encàrrec de tractament 
 
Mitjançant les presents clàusules, la Diputació de Barcelona, prèvia autorització dels 
ens adherits al Conveni regulador de les relacions entre la Diputació de Barcelona i els 
ens locals de la demarcació de Barcelona, per al desplegament del sistema 
d’informació de serveis socials Diba-Hèstia, habilita al Consorci Administració Oberta 
de Catalunya, com a subencarregada del tractament, per tractar, per compte de la 
Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, i dels ens adherits, com a 
responsables del fitxer, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el 
servei suport d’usuaris, suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades, suport per 
a la configuració, suport pels treballs de migració de les dades, desenvolupament 
d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de treball, accés a dades del padró 
i gestió del mòdul agenda, formació dels usuaris dels ens locals, suport per a la gestió i 
resolució d’incidències del  programari Hèstia.  
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El tractament consistirà en: 
 

 Accés a les dades      Elaboració 
 

 Elaboració de còpies     Modificació 
 

 Recollida       Bloqueig 
 

 Conservació      Comunicació 
 
 Altres:  

 
2. Identificació dels fitxers afectats 
 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, els ens locals adherits a la plataforma DIBA-Hèstia, com a responsables del 
fitxer, o la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, posaran a 
disposició del Consorci AOC, subencarrregada del tractament, els fitxers que contenen 
les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions objecte del 
present conveni i que es troben inscrits al Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya. 
 
3. Durada 
 
L’encàrrec del tractament durarà mentre es presti el Servei per part del Consorci AOC. 
 
4. Obligacions del subencarregat del tractament 
 
El contingut del subtractament de les dades és el que s’indica en les Condicions 
Generals del Serveis del Consorci AOC i en les Condicions específiques de prestació 
del servei Hèstia. En concret, s’estipula que: 
 
El Consorci AOC i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat 
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, al compliment 
de les condicions següents:  
 
a) Utilitzar les dades només per a la prestació del corresponent servei.  
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.  
c) No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva 

conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del 
fitxer o tractament, en els supòsits legalment admissibles.  

d) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què 
hagin tingut accés com a conseqüència de la prestació dels seus serveis, fins i tot 
després de finalitzar el seu objecte.  
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e) Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats 
de cada encàrrec.  

f) Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que 
corresponen als seus treballadors afectats.  

g) Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell alt, segons el que 
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.  

h) Sotmetre’s a les auditories de compliment de la normativa de protecció de dades, 
com a mínim cada 2 anys i, en qualsevol cas, sempre que es produeixin 
modificacions substancials en els sistemes d’informació.  

i) Informar al personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de 
seguretat aplicables.  

j) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, 
els suports on constin, un cop finalitzada la prestació, esborrant-se totes les dades 
existents als equips informàtics.  

k) No obstant això, el Consorci pot conservar una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la 
prestació del servei.  

l) En cap cas el Consorci AOC resoldrà els procediments d’exercici dels drets 
ARCO, que assumiran sempre, en exclusiva, els ens usuaris dels serveis. 

 
S’autoritza al Consorci AOC per subcontractar, totalment o parcial, la prestació del 
Servei. El contractista, com a subencarregat del tractament, estarà obligat al 
compliment de les mateixes obligacions que el Consorci AOC. 
 
S’autoritza al Consorci AOC, si fos necessari per prestar el Servei, a incorporar les 
dades a dispositius portàtils, o a tractar-les fora de les instal·lacions del Consorci AOC 
garantint el nivell de seguretat corresponent. 
  

5. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 

Correspon a la Diputació de Barcelona com a encarregat del tractament: 
 

a) Posar a disposició del Consorci AOC, per a l’execució de les prestacions 
derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, els fitxers en els quals es 
troben les dades de caràcter personal associades al servei i que estan inscrits al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 

b) Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia al 
subencarregat del tractament. 

c) Vetllar perquè l'encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat 
exigibles, d’acord amb el que estableixi el RLOPD i la resta d’obligacions i 
principis que estableix la normativa de protecció de dades. 

 

6. Exercici de drets 
 

En cap cas el Consorci AOC com a subencarregat del tractament resoldrà els 
procediments d’exercici dels drets ARCO, que assumiran sempre, en exclusiva, els 
responsables dels fitxers. 
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Sisè.-  Autoritzar i disposar la despesa en concepte de preu públic derivada de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, fins al 
31 de desembre de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 60100/213A0/22706, 
en la quantitat màxima de 135.000 € IVA inclòs i condicionat a la modificació de crèdit 
núm.: 4729. El seu pagament es farà efectiu prèvia la presentació de les 
corresponents factures per part del Consorci AOC. 
 
Setè.- Facultar expressament a la Vice-presidenta 2a i Presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones per a la formalització de quants documents i l’adopció de 
quantes resolucions siguin necessàries en desenvolupament dels presents acords. 
 
Vuitè.- Notificar aquests acords al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), així com al ens locals adherits al conveni de la Diputació de Barcelona per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona, en resolució d e l’expedient núm. 2014/2719.-  
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 28/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Espai Natural de les Guilleries-Savassona de data 28 de març 
de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera N-141d, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau, les següents actuacions: 
 

• Tala d'arbres, del PK 15+100 al PK 15+500. 
• Instal·lació de conducció en paral·lelisme de tub d'aigua, del PK 15+035 al PK 

15+500. 
 

En data 03/06/2014 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 Espai Natural de les Guilleries-Savassona en data 20 
de maig de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b, 104.a i 104.c  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 realitza r complint les condicions que 
s'expressen a continuació:   
 

Poda/Tala d'arbres 
 

- 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. 
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- 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 i estarà 
degudament senyalitzat segons normativa vigent. 

 
- 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. 

 
Instal·lació de conducció en paral·lelisme 

 
- 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. 

 
- La canalització anirà fora del domini públic de la carretera.  
 
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de 

domini públic.  
 
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. 
 
- 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. 
 
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny quedi 

restituït a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
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, 
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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 Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona en relació amb l’expedient número 2014/2719. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, autorització per a realitzar, a la carretera N-141d, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau, les següents actuacions: 
 

• Tala d'arbres, del PK 15+100 al PK 15+500. 
• Instal·lació de conducció en paral·lelisme de tub d'aigua, del PK 15+035 al PK 

15+500. 
 

Les esmentades actuacions s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a Espai Natural de les Guilleries-Savassona, amb 
domicili a efectes de notificacions a Vilanova de Sau (08519), carrer Guilleries, 5, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci 
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, en reso lució de l’expedient núm. 
2014/4225.- 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 19/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs de data 
24 d'abril de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
neteja preventiva de xarxa de clavegueram i embornals, a la carretera BV-5103 del PK 
1+246 al PK 2+632, ambdós marges, tram urbà, no urbà i tram urbà (travessera), al 
terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2014/4225). 
 
En data 03/06/2014 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 Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs 
en data 24 d'abril de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
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- 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. 

 
- La durada dels treballs en cap cas serà superior a un mes.  
 
- En cap cas es modificaran les condicions i característiques de la instal·lació 

preexistent. Qualsevol deteriorament de la capa de rodadura de la carretera es 
repararà immediatament, el paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus 
AC16 SURF S 50/70. 

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Consorci 
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs en relació amb l’expedient número 
2014/4225. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs, autorització d’obres de neteja preventiva de xarxa de 
clavegueram i embornals, a la carretera BV-5103 del PK 1+246 al PK 2+632, ambdós 
marges, tram urbà, no urbà i tram urbà (travessera), al terme municipal de Cardedeu 
(expedient núm. 2014/4225), 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 1 any 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 Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, amb domicili a efectes de notificacions a Granollers (08403), Av. Sant Julià, 
241, amb indicació dels recursos procedents. 
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48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de INVICAT, 
en resolució de l’expedient núm. 2014/4360.-  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 21/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de INVICAT  de data 19 de maig de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de reparació de l'impacte de la biga exterior del 
pont de la C-32 sentit Barcelona, del PK 1+599 al PK 1+608 i tall de carril del PK 
1+518 al PK 1+648, a la carretera B-502, marge dret, tram no urbà, als termes 
municipals de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar (expedient núm. 2014/4360). 
 
En data 03/06/2014 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 INVICAT en data 19 de maig de 2014 i d’acord amb 
el que disposen els articles 82 i 83 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 recolliran les aigües de l’ actuació y no es permetrà que arribin  a la calçada de la 

carretera. Així mateix, s’ impedirà que cap material o eina afecti a la calçada de la 
carretera una vegada estigui en servei. 

 
- Totes les zones de la calçada que per motius de l’ execució d’ aquestes obres 

resultin deteriorades, es fressaran i pavimentaran, amb tota amplada del carril i voral 
afectats. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF S 50/70 
i amb un espessor de 5 cm. Així mateix, es repararan tots els elements funcionals de 
la carretera que resultin afectats per aquestes obres. 

 
- Tota la senyalització provisional d’ obres es retirarà en el termini d’una setmana a 

comptar des de la finalització dels treballs. 
  
- La durada màxima dels treballs serà d’un mes. 

 
  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. 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
INVICAT en relació amb l’expedient número 2014/4360. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a INVICAT , autorització d’obres de 
reparació de l'impacte de la biga exterior del pont de la C-32 sentit Barcelona, del PK 
1+599 al PK 1+608 i tall de carril del PK 1+518 al PK 1+648, a la carretera B-502, 
marge dret, tram no urbà, als termes municipals de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar 
(expedient núm. 2014/4360), 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 INVICAT, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Autopistes Concesionaria Española SA, en resolució de l’expedient núm. 
2014/4361.- 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 21/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit d’Autopistas Concesionaria Española, S.A. de data 29 d'abril de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació de 
viaducte, a la carretera C-243b del PK 0+495 al PK 0+595, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Martorell (expedient núm. 2014/4361). 
 
En data 06/06/2014 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 Autopistas Concesionaria Española, S.A. en data 29 
d'abril de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre,s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada 
que s'haurà de realitzar complint les condicions qu e s'expressen a continuació:   
 
- L’àmbit competència de la Diputació de Barcelona, s’inicia en el pk. 0+495 

(aproximadament a l’encreuament amb el camí del cementiri). Des d’aquest punt cap 
l’interior de Martorell es competència municipal. 

 
- Cal reparar els desguassos trencants que actualment aboquen l’aigua sobre la 

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

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

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

 
- 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. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

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

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

degudament autoritzats. 
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- 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. 
 
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 
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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 
Autopistas Concesionaria Española, S.A. en relació amb l’expedient número 
2014/4361. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Autopistas Concesionaria Española, 
S.A., autorització d’obres de conservació de viaducte, a la carretera C-243b del PK 
0+495 al PK 0+595, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Martorell 
(expedient núm. 2014/4361), 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 Autopistas Concesionaria Española, S.A., 
amb domicili a efectes de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

50.- Dictamen que proposa prorrogar una autoritzaci ó d’obres a favor de l’Institut 
Català de Paleontologia, en resolució de l’expedien t núm. 2013/2987.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 25 de juliol de 2013, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es va autoritzar a l'lnstitut Català de Paleontologia la recollida de 
mostres de sediments a la carretera BV-4656, del punt quilomètric 0+000 al punt 
quilomètric 8+000, marge  esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Jaume de Frontanyà (expedient número 2013/2987). 
 
En el mateix acord s'establí que, atès el que disposa l'article 105 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
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carreteres, s'atorgava a I'autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les actuacions autoritzades havien de ser 
executades. 
 
En data 5 de maig de 2014, ha tingut entrada al Registre General de la Diputació 
de Barcelona, escrit de l'lnstitut Català  de Paleontologia en que sol·licita una 
pròrroga de I'autorització atorgada en data 25 de juliol de 2013. 
 
En data 06 de juny de 2014 els tècnics de la Gerència de Serveis 
d'lnfraestructures Viàries i Mobilitat, han emes informe del següent tenor literal: 
 
"Vista la sol·licitud formulada per l'lnstitut Català de Paleontologia, s'informa 
FAVORABLEMENT la sol·licitud de pròrroga per un termini de 18 mesos essent 
valides les condicions establertes al seu dia per aquesta Gerència." 
 
L'article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener, disposa que I'Administració, llevat que hi hagi un 
precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació 
dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les 
circumstàncies ho aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers, i que 
l'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats. 
 
El mateix article, al seu punt tercer, disposa que tant la petició dels interessats com 
la decisió s'han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de que es 
tracti i que els acords sobre l'ampliació de terminis o sobre denegació no són 
susceptibles de recurs. 
 
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 Vice-
presidència tercera i Presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern I'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de I'informe que han emès els tècnics de la Gerència 
de Serveis d'lnfraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta Diputació, que es transcriu 
a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud de pròrroga 
formulada per l'lnstitut  Català de Paleontologia en relació amb I'expedient número 
2013/2987. 
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Segon.-  Estimar la sol·licitud de pròrroga de I'expedient 2013/2987, d'autorització a 
l'lnstitut Català de Paleontologia per a la recollida de mostres de sediments a la 
carretera BV-4656, del punt quilomètric 0+000 al punt quilomètric 8+000, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà 
(expedient número 2013/2987), aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 25 de juliol de 2013. 
 
Tercer.-  Atorgar, en conseqüència, un període de 18 mesos, des del dia següent a 
la data en que es produeixi la caducitat de I'autorització esmentada al punt segon 
de la present resolució, durant el qual les actuacions autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s'hagin dut a 
terme se'n declararà la caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l'lnstitut Català de Paleontologia, amb domicili 
a efectes de notificacions a Cerdanyola del Vallès (08193), Edifici ICP, campus UAB. 
 
51.- Dictamen que proposa la denegació d’una autori tzació d’obres a favor de la 
Casa Rural Cal Moro, en resolució de l’expedient nú m. 2014/3975.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 14/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Casa Rural Cal Moro de data 13 de maig de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de senyal S-320 amb el 
text " Casa rural Cal Moro ", a la carretera BV-5115 al PK 3+940, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm. 2014/3975). 
 
En data 27/05/2014 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 Casa Rural Cal Moro en data 13 de maig de 2014 i 
d’acord amb el que disposa l’article 42.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement sobre l'atorgament de l'autoritzac ió sol·licitada pels motius 
que s'expressen a continuació: 
 
L’accés ja estroba senyalitzat, el rètol a instal·l ar es considera publicitari.” 
 
Atès el que disposa l’article 42.1 del Decret Legislatiu 2/2009 pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres. 
 
“Article 42.1 
 
Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent metres 
mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol cas, la 
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publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta prohibició no 
dóna dret a indemnització.” 
 
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 Casa 
Rural Cal Moro en relació amb l’expedient número 2014/3975. 
 

Segon.-  Denegar, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació de senyal S-
320 amb el text " Casa rural Cal Moro ", a la carretera BV-5115 al PK 3+940, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm. 2014/3975). 
 

Tercer.-  Notificar la present resolució a Casa Rural Cal Moro, amb domicili a efectes 
de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

52.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb el Departa ment de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 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 d e la Generalitat, de les obres 
de la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del p.k. 1+500 al 3+000), i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment d e les obres amb posterioritat 
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: 
 

L’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat 
la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya.  
 

L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les 
carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial. 
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La Disposició Transitòria Primer del referit Text refós va determinar que el procés dels 
traspassos entre la Generalitat i les diputacions, d’acord amb l’atribució de 
competències que estableix l’article 6 d’aquesta Llei, s’ha de fer per mitjà d’un conveni, 
que ha de ser aprovat pel Govern i pels òrgans corresponents de cada diputació. 
 
Amb data 29 de maig de 2006 es va formalitzar un primer conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i el llavors Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (actualment, Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de 
Catalunya, per tal d’implementar el procés de traspàs a la Generalitat de les carreteres 
de la xarxa comarcal gestionades per la Diputació i definir les de la xarxa local, 
aleshores titularitat de la Generalitat de Catalunya, que havia de passar a gestionar la 
Diputació per delegació de la Generalitat. Aquest conveni i l’acceptació de la delegació 
van ser aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de maig de 2006 i 
per acord del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de 2006. 
 
Amb data 3 de novembre de 2010 es va formalitzar el conveni entre la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el llavors Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, de transferència de titularitat de determinades carreteres 
de la xarxa local i de finançament d’actuacions, amb una vigència per 15 anys. Aquest 
conveni va ser aprovat per acord del Govern de la Generalitat de 14 de setembre de 
2010 i per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 28 d’octubre de 2010. 

 
La clàusula tercera del conveni esmentat estableix que la Comissió de seguiment, 
formada per representants de les dues Administracions, a proposta de la Diputació de 
Barcelona, formularà un Pla anual d’actuació de millora general de les carreteres 
locals titularitat de la Diputació de Barcelona, a finançar conjuntament entre la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla establirà, a banda de 
les obligacions concretes per cada anualitat, les obligacions de cadascuna de les 
administracions signatàries del conveni respecte a cadascuna de les actuacions 
definides en el Pla. 
 
El Conveni de 3 de novembre de 2010 comportava la materialització de la previsió 
continguda a art. 6 del Text Refós de Carreteres de Catalunya de 2009, en el sentit de 
procedir a la transferència de titularitat de les carreteres de la xarxa local a favor de la 
Diputació de Barcelona, entre les quals s’hi incloïa la carretera N-141m de 
Calldetenes. 
 
Dins el marc de l’esmentat conveni de data 29 de maig de 2006, i en compliment dels 
plans d’actuació que s’hi van preveure, el maig de 2008 la Generalitat de Catalunya va 
aprovar definitivament l’estudi informatiu corresponent a la Variant de Calldetenes 
(carretera N-141, del P.k. 1+500 al 3+000), i el maig del 2010 es va aprovar el 
corresponent projecte constructiu.  
 
Per acord de 19 de juliol de 2012 de la Comissió de seguiment del conveni de 29 de 
maig de 2006 citat, es va decidir traspassar les actuacions que no s’hi van poder 
executar (entre elles, la de la Variant de Calldetenes) al Pla d’actuació de millora 
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general de les carreteres locals que s’ha d’elaborar anualment en el marc del conveni 
de 3 de novembre de 2010.  
 
Interessa a ambdues Administracions executar, el més aviat possible, les obres 
corresponents a la Variant de Calldetenes que no s’han arribat a executar, ja que la 
situació actual comporta un problema de seguretat vial i per això s’ha realitzat, en data 
10 d’abril d’enguany, una reunió de la comissió de seguiment del conveni signat en 
data 3 de novembre de 2010, mitjançant la qual s’acorda elevar als òrgans de govern 
d’ambdues administracions, una proposta d’aprovació de la  minuta d’un conveni 
regulador, a celebrar entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona, sobre l’execució, per part de l’esmentat 
Departament, de les obres de la Variant de Calldetenes (Carretera N-141, del p.k. 
1,500 al 3,000) i l’assumpció del seu finançament per part de la Diputació de 
Barcelona, sense perjudici de la liquidació de les actuacions previstes en els convenis 
de 2006 i 2010. 
 
Així, l’execució de les obres és assumida contractualment per la Generalitat de 
Catalunya i l’obra serà finançada inicialment i íntegra per la Diputació de Barcelona, 
com una de les actuacions a executar en el marc del citat conveni signat en data 3 de 
novembre de 2010, sense perjudici de les previsions que es contenen, sobre els 
compromisos econòmics respectius del total de les obres i la posterior regularització.  
 
Atès que les obres corresponents a la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del Pk 
1+500 al 3+000,) varen ser licitades i adjudicades l’octubre de 2010 pel llavors 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques a l’empresa Pasquina, S.A., per 
un import de 1.988.983,05 € (IVA no inclòs), formalitzant-se el corresponent contracte 
amb data 29 d’octubre de 2010. Pel que fa a les expropiacions necessàries per poder 
executar les obres, es van valorar en la quantitat de 429.174,25 €. 
 
Atès que, de conformitat amb la proposta de la comissió s’ha elaborat la minuta d’un 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, 
que té per objecte regular, les obligacions que assumeixen cadascuna de les parts en 
ordre a les actuacions necessàries en relació a l’execució d’aquestes obres, en 
desenvolupament del previst al Pla del 2014, així com les seves competències 
respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres, una vegada 
executades.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya està en negociació amb l’Ajuntament de 
Calldetenes per tal de formalitzar la cessió d’aquelles obres que, un cop executades, 
per la seva naturalesa li corresponguin, és a dir, les incloses als àmbits exteriors a la 
calçada dels trams urbans i les que resultin de la reordenació de determinats camins 
rurals i vies urbanes de la xarxa del municipi, així com les instal·lacions d’enllumenat, 
enjardinament i altres serveis municipals. 
 
Atès que, d’acord amb les clàusules del conveni objecte del present Dictamen, la 
Diputació de  Barcelona es compromet a finançar l’execució de les obres esmentades 
per un import d’1.988.983,05 €, més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA 
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vigent, (import d’adjudicació de les mateixes, efectuada per la Generalitat a favor de 
l’empresa PASQUINA, S.A.), és a dir, un import total de 2.406.669,49 € (IVA inclòs), i a 
finançar, així mateix, l’import de 429.174,25 €, preu just dels terrenys a ocupar i/o 
expropiar per la Generalitat per a l’execució de les obres. L’import total resultant a 
càrrec de la Diputació és, per tant,  de 2.835.843,74 €.   
 
Atès que procedeix autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.835.843,74  €, 
corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions 
previstes en el  conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/75000 
del vigent Pressupost de despeses de l’exercici 2014, condicionada a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit 12/2014. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23/12/2013. 
 
Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de l’esmentada Refosa 1/2014, pel que 
respecta a la competència que té la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per 
a l’aprovació de convenis específics per un import superior de 100.000 €.  
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa 1/2014, el Vicepresident 
tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de 
formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, en 
virtut del qual es regulen les obres, a executar per la Generalitat de Catalunya, a la 
Carretera de la xarxa local, en concret la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del 
p.k. 1,500 al 3,000) incloent el finançament , la conservació i manteniment, tot això 
d’acord amb el text de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 
(...) 

“ CONVENI 
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA  DIPUTACIÓ D E BARCELONA PER A 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA VARIANT DE CALLDETENE S 
 (CARRETERA  N-141, DEL P.K. 1,500 AL 3,000)  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
GENERALITAT DE CATALUNYA, representada pel senyor F. Xavier Flores Garcia, director 
general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que intervé en nom i representació del 
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Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la resolució 
d’autorització de signatura conferida pel conseller de Territori i Sostenibilitat en data 14 de 
juliol de 2014, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
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 per la Secretària General de la Corporació, Sra. Petra Mahillo García. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I.- Amb data 3 de novembre de 2010 es va formalitzar el conveni entre la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el llavors Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, de transferència de titularitat de determinades carreteres de la 
xarxa local i de finançament d’actuacions. Aquest conveni va ser aprovat per acord del 
Govern de la Generalitat de 14 de setembre de 2010 i per acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 d’octubre de 2010. 
 
II.- La clàusula tercera  del conveni al que s’ha fet esment estableix que la Comissió de 
seguiment, formada per representants de les dues Administracions, a proposta de la 
Diputació de Barcelona, formularà un Pla anual d’actuació de millora general de les 
carreteres locals titularitat de la Diputació de Barcelona, a finançar conjuntament entre la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, estableix que aquest Pla establirà a banda de les obligacions concretes per 
cada anualitat les obligacions de cadascuna de les administracions signatàries del conveni 
respecte a cadascuna de les actuacions definides en el Pla. 
 
III.- Dins d’un anterior conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en 
data 29 de maig de 2006, i en compliment dels plans d’actuació que s’hi van preveure, el 
maig de 2008 la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament l’estudi informatiu 
corresponent a la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del Pk 1+500 al 3+000), i el maig 
del 2010 es va aprovar el corresponent projecte constructiu.  
 
IV.- Per acord de 19 de juliol de 2012 de la Comissió de seguiment del conveni de 2006 al 
què s’ha fet esment a l’expositiu III, es va decidir traspassar les actuacions que no s’hi van 
poder executar, entre elles la de la Variant de Calldetenes, al Pla d’actuació de millora 
general de les carreteres locals que s’ha d’elaborar anualment en el marc del conveni de 
2010, mencionat en els expositius I i II.  
 
V.- Per tal com interessa a ambdues Administracions executar, el més aviat possible, les 
obres corresponents a la Variant de Calldetenes, atès que la situació actual comporta un 
problema de seguretat, s’ha realitzat, en data 10 d’abril d’enguany, una reunió de la 
comissió de seguiment del conveni signat en data 3 de novembre de 2010, mitjançant la 
qual s’acorda elevar als òrgans de govern d’ambdues administracions, una proposta 
d’aprovació de la present minuta de conveni regulador. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

259/297 

Així, l’execució de les obres és assumida contractualment per la Generalitat de Catalunya i 
l’obra serà finançada inicialment i íntegra per la Diputació de Barcelona, com una de les 
actuacions a executar en el marc del citat conveni signat en data 3 de novembre de 2010, 
sense perjudici de les previsions que es contenen, sobre els compromisos econòmics 
respectius del total de les obres i la posterior regularització.  
 
VI.- Les obres corresponents a la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del Pk 1+500 al 
3+000,) varen ser licitades i adjudicades l’octubre de 2010 pel llavors Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques a l’empresa Pasquina, S.A., per un import de 
1.988.983,05€ (IVA no inclòs), formalitzant-se el corresponent contracte amb data 29 
d’octubre de 2010. 
 
VII.- Pel que fa a les expropiacions necessàries per poder executar les obres, s’han valorat 
en la quantitat de 429.174,25 €. 
 
VIII.- En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, té per objecte regular, les obligacions que 
assumeixen cadascuna de les parts en ordre a les actuacions necessàries per a l’execució 
d’aquestes obres, en desenvolupament del previst al Pla del 2014, així com les seves 
competències respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres, una vegada 
executades.  
 
La Generalitat de Catalunya està en negociació amb l’ajuntament de Calldetenes per tal de 
formalitzar la cessió d’aquelles obres que, un cop executades, per la seva naturalesa li 
corresponguin, és a dir, les incloses als àmbits exteriors a la calçada dels trams urbans i les 
que resultin de la reordenació de determinats camins rurals i vies urbanes de la xarxa del 
municipi, així com les instal·lacions d’enllumenat, enjardinament i altres serveis municipals. 
 
IX.- La minuta del present conveni va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ................................. 
 
Per tot això, les parts esmentades, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
El present conveni, entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, té per 
objecte la determinació de les obligacions de cadascuna de les parts, pel que fa a 
l’execució, i principalment al finançament i conservació i manteniment de les obres, en 
relació a la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del Pk 1+500 al 3+000). 
 
Les obres seran executades per la Generalitat de Catalunya i varen ser licitades i 
adjudicades l’any 2010 pel llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques a 
l’empresa Pasquina, S.A., per un import de 1.988.983,05€ (IVA no inclòs), formalitzant-se el 
corresponent contracte amb data 29 d’octubre de 2010. 
 
Així mateix esdevé objecte del conveni la disposició dels terrenys necessaris per a 
l’execució d’aquestes obres mitjançant les corresponents expropiacions de terrenys que es 
varen valorar en 429.174,25€ i que resten en condicions de ser ocupats, a partir de la 
culminació del procediment d’urgència, en data 17 de desembre de 2010. 
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Segon.-  Obligacions de la Generalitat de Catalunya  
 
La Generalitat de Catalunya s’obliga a : 

 
a) Dur a terme l’expropiació dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres, per un 

import total de 429.174,25€, així com certificar la seva disponibilitat, per tal de procedir a 
la ocupació. 

 
b) Executar les obres de la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del Pk 1+500 al 3+000) 

i assumir la Direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les 
mateixes, a través dels respectius contractes de serveis adjudicats. 

 
c) Elaborar l’Estat de Dimensions i de Característiques de l’obra executada, lliurant-lo a la 

Diputació de Barcelona a la finalització dels treballs. 
 
d) Cedir a la Diputació de Barcelona les obres executades pel que fa a calçada, 

senyalització horitzontal i vertical de codi i el drenatge de la calçada estrictament, així 
com la part dels terrenys expropiats que passaran a formar part del patrimoni de la 
Diputació de Barcelona, un cop rebudes les obres, no assumint la Diputació de 
Barcelona elements d’urbanització, tals com voreres, enllumenat, enjardinament, 
mobiliari urbà, etc... 
 
A dit acte de recepció assistirà un tècnic de la Diputació de Barcelona, que donarà la 
seva conformitat a dita recepció, sense perjudici de les actuacions que eventualment es 
puguin derivar en compliment del període de garantia de les obres. 

 
Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona s’obliga a: 

 
a) Finançar l’execució d’aquestes obres per un import d’ 1.988.983,05€, més la quantitat 

resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent, import d’adjudicació de les mateixes, a favor de 
l’empresa PASQUINA, S.A. 

 
b) Autoritzar a la Generalitat de Catalunya l’execució de les obres que afecten a la zona de 

protecció de la carretera, que s’hauran de realitzar complint les normes tècniques i la 
normativa sectorial de carreteres. 

 
c) Finançar l’import de 429.174,25€, preu just dels terrenys a ocupar i/o expropiar per la 

Generalitat de Catalunya necessaris per a l’execució d’aquestes obres. 
 

Si bé aquest finançament serà assumit inicialment de forma íntegra per la Diputació de 
Barcelona, aquesta actuació s’integra com una de les actuacions a executar en el marc 
del  conveni signat en data 3 de novembre de 2010 amb la Generalitat de Catalunya, i en 
aquest sentit, li són d’aplicació totes les previsions del mateix en relació als compromisos 
econòmics respectius sobre l‘import total de dites actuacions. 

 
Quart.- Pagament 
 
La Diputació de Barcelona abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/ 
453A1/75000, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit 12/2014, els imports 
indicats als apartats anteriors de la següent forma: 
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1) Pel que fa a l’import previst a l’apartat a) del pacte tercer, es farà efectiu a Generalitat de 

Catalunya, en els termes que s’especifica a continuació: 
 

a. A la signatura del present conveni, s’efectuarà un primer pagament del 20% del preu 
dels contractes, és a dir 397.796,61 € més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA 
vigent  

 
b. Un cop s’hagi justificat com a mínim el 70% del primer pagament, s’efectuarà un 

segon pagament corresponent al 35% del preu dels contractes, és a dir,  
696.144,07€, més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent. 

 
c. Un cop s’hagi justificat  com a mínim el 70% del segon pagament, s’efectuarà un 

pagament final corresponent al 45% del preu dels contractes, és a dir,  895.042,37 €, 
més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent..  

 
2) Pel que fa a l’import indicat a l’apartat c) del pacte tercer, és a dir, l’import de 

429.174,25€, es farà efectiu a la Generalitat de Catalunya a la signatura del present 
conveni.  

 
3) En el cas de possibles desviacions a l’alça dels imports previstos al pacte tercer que es 

puguin produir durant la vigència d’aquest conveni, els criteris pel seu finançament i 
justificació es determinaran per les parts mitjançant l’aprovació d’una addenda a aquest 
conveni.  

 
Cinquè.- Forma de justificació 
 
Aquests imports hauran de justificar-se de la manera següent: 
 

1) Pel que fa als imports previstos a l’apartat a) del pacte tercer, totes les justificacions 
s’efectuaran mitjançant la presentació d’una relació de les certificacions d’obra i/o 
factures emeses pels contractistes, amb indicació de la seva data de pagament, signada 
per l’interventor, i acompanyada de còpia compulsada de les mateixes. 

 
La justificació final es lliurarà, com a màxim als 3 mesos des de l’aprovació de la 
certificació final d’obres 

 
2) Pel que fa a l’import indicat a l’apartat c) del pacte tercer, la justificació s’efectuarà, 

mitjançant la presentació d’una relació de les despeses abonades en aquest concepte, 
acompanyada de còpia compulsada de les actes de mutu acord signades per les parts o 
de la documentació acreditativa de la seva consignació a la Caixa General de Dipòsits, 
en tot cas caldrà aportar les actes d’ocupació i pagament. 

 
Aquesta justificació es presentarà, com a màxim, juntament amb la justificació del primer 
pagament dels contractes d’obra i de la direcció d’obra i seguretat i salut. 

 
La documentació presentada haurà de ser conformada, en tots els casos, per la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva formalització i fins a la finalització de les obres 
comprenent, en tot cas, el termini de garantia contractual previst. 
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A partir de la data de recepció de les obres, la Diputació de Barcelona serà responsable del 
manteniment i conservació dels aspectes regulats en el pacte segon lletra d). 
 
Setè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les parts signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es considerin 
adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte 
del conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació d’aquest conveni. 
 
En el cas de discrepància o divergència en relació amb la interpretació o el compliment dels 
pactes del present conveni, qualsevol de les parts signants ha de sotmetre el conflicte a 
l’examen i enjudiciament per la Comissió de seguiment del conveni signat entre ambdues 
parts el 3 de novembre de 2010, a qui remetrà, a l’efecte, un escrit de sol·licitud en el termini 
de 15 dies. 
 
La Comissió disposarà d’un termini de 30 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, sense perjudici que pugui ser objecte de recurs davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per la Generalitat de Catalunya: F. Xavier Flores Garcia, Director general 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, en representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident 3er. i  
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Petra Mahillo García, Secretària 
General)”.  (...) 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.835.843,74 €, corresponent 
a l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en 
el conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/75000 del vigent 
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Pressupost de despeses de l’exercici 2014, condicionada a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit 12/2014. 
 
Tercer.-  Notificar aquesta Resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que 
s’aprova per aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per la Generalitat a 
aquesta Diputació degudament formalitzats amb la signatura corresponent. El conveni 
no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar, així mateix, aquesta resolució a la Direcció General d'Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, a la qual se li enviarà en el seu moment una còpia del conveni, una vegada 
aquest estigui formalitzat amb la signatura dels legals representants d’ambdues parts, 
en aplicació del que disposa l'article 309 del ROAS. 
 
53.- 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 Taradell, 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’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de titularitat  i Projecte constructiu de 
reurbanització de l’Avda. Mossèn Cinto Verdaguer, e ntre la ctra. de Montrodon i 
la ctra. de Balenyà al T.m. de Taradell”.-  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 
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. 
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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 €. 
 
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 Taradell  
NIF XXXXXXXXX 
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Actuació 
Traspàs titularitat i Projecte constructiu de reurb anització 
de l’Avd. Mossèn Cinto Verdaguer, entre la ctra. de  
Montrodon i la ctra. de Balenyà, al TM de Taradell 

Codi XGL 14/X/109973 
Aportació de la Diputació 739.700 € 
Periodificació 2014 739.700 € 

Àmbit de concertació 
 “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 TARADELL, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet, 
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Josep Rovira i Sadurní. 
 
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. 
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III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. L’ Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament l’actuació “Traspàs de titularitat d’uns trams de les 
carreteres BV-5306 i BV-5305 i projecte constructiu de reurbanització de l’Avda. 
Mossèn Cinto Verdaguer, entre la carretera de Montrodon i la carretera de Balenyà. 
T.M. Taradell”.  

 
L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Taradell i 
la Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes 
següents en ordre al traspàs del tram de la BV-5306 des del PK0+000 fins el PK 
0+340, i de la BV-5305 des del PK 0+000 fins el PK 0+060 i establir les condicions 
per l’execució de les obres del “Projecte constructiu de reurbanització de l’Avd. 
Msn.Cinto Verdaguer, entre la ctra. de Montrodon i la ctra. de Balenyà, al TM de 
Taradell”, amb un PEC DE 930.299,24 € (IVA inclòs) redactat per la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  

 
V. L’objecte del projecte és la millora de la seguretat viària de l’accessibilitat i de la 

mobilitat i en general, millorar la qualitat urbana en l’àmbit de l’actuació. Per assolir 
aquests objectius, el projecte preveu diverses actuacions per adaptar i millorar l’actual 
urbanització de l’Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer de manera que afavoreixi la 
mobilitat de vehicles i vianants. 

 
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 Taradell 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 TARADELL 
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Traspàs titularitat i Projecte constructiu de reurbanització de 
l’Avd. Mossèn Cinto Verdaguer, entre la ctra. de Montrodon i 
la ctra. de Balenyà, al TM de Taradell 

Codi XGL 14/X/109973 
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 739.700 € 
Periodificació 2014 739.700 € 
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243   

 
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.  
 
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs. 

 
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 Taradell serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del Projecte constructiu de reurbanització de l’Avd. Mossén Cinto 
Verdaguer, entre la ctra. de Montrodon i la ctra. de Balenyà, al TM de Taradell amb un PEC 
de 930.299,24 € (IVA inclòs). 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Taradell a l’execució de les obres és de cent 
noranta mil cinc-cents noranta-nou euros amb vint-i -quatre cèntims  (190.599,24) €. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre 
l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior, la diferència s’aplicarà 
sobre l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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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 Taradell. 
 
L’Ajuntament de Taradell no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el perceptiu 
permís d’obra de la Diputació de Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  
 
L’Ajuntament de Taradell remetrà a 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-5306 des del PK 0+000 fins el PK 0+340, i 
la BV-5305 des del PK 0+000 fins el PK 0+060 amb la signatura del present conveni. 

 
3. Conservació i manteniment 

 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament serà el titular i, per 
tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram traspassat. 

 
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: 

 
- 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. Aquesta memòria haurà de comptar 
amb la conformitat de l’Interventor/a. 

 
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. 
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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.  

 
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. 
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12. Incompliment 
 
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

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

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

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

 
13. Formes d’extinció 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

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

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

 
14.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

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

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

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

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- 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. 
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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, 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 una despesa de set-cents trenta-nou mil set-cents 
(739.700) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent 
pressupost 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. 
 
54.- 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 Subirats, 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’execu ció, per part de la 
Diputació, de l’actuació “Millora de l’accés a la u rbanització Casablanca des de 
la carretera C-243b. T.m. Subirats” i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la sev a 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 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
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inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
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 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. 
 
Vist que l’actuació “Millora de l’accés a la urbanització Casablanca des de la carretera 
C-243b. T.M. Subirats”, amb un PEC de 1.264.655,45 euros (IVA inclòs) es finança 
d’acord amb el següent repartiment: 
 

Diputació de Barcelona Total Ajuntament 
XGL GSIViM 

1.264.655,45 € 41.921,43 € 185.017,49 € 1.037.716,53 € 
 
El preacord de Meses de concertació de Xarxa de Governs Locals per un import de 
185.017,49 €, valoració corresponent a l’àmbit de titularitat municipal s’ha d’imputar a 
l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/65040, mentre que l’aportació de la 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat s’imputa a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61106 de conformitat amb l’àmbit de titularitat de carreteres. 
   
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 
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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 Subirats  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Millora de l’accés a la urbanització Casablanca des  de la 
carretera C-243b. T.M. Subirats  

Codi XGL 14/X/110551 
Aportació de la Diputació 1.222.734,02 € 
Periodificació 2014 1.222.734,02 € 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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: 
 

“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 SUBIRATS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Pere Pons i Vendrell, 
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Xavier Rodado i Honorato 
 
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 
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Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments”, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions en 
infraestructures i béns destinats a l’ús general, així com noves inversions associades 
al funcionament operatiu dels serveis. 

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

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

 
IV. L’ Ajuntament de Subirats i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Millora de l’accés a la urbanització 
Casablanca des de la carretera C-243b.T.M.Subirats”, amb un PEC de 1.264.655,45 
euros (IVA inclòs), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 

 
V. L’objecte d’aquesta actuació és l’execució d’una rotonda a la carretera C-243b, així 

com l’execució d’un pas interior que connecti les dues parts del terme a banda i 
banda del tram de la C-243b. 

 
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 Subirats 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 Subirats  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Millora de l’accés a la urbanització Casablanca des de la 
carretera C-243b.T.M.Subirats 

Codi XGL 14/X/110551 

Àmbit de concertació 
  

 “Creació d’equipaments i d’Infraestructures” 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

275/297 

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 1.222.734,02 € 
Periodificació 2014 1.222.734,02 €  
Aplicació 
pressupostària 

G/50100/453A0/65040 .................. 185.017,49 €     
G/50100/453A1/61106  ..............1.037.716,53 € 

 
L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent: 

 
- 185.017,49 euros corresponent al preacord de Meses de concertació del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015”. 
 
- 1.037.716,53 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

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.  
 
La Diputació de Barcelona serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del projecte “Millora de l’accés a la urbanització Casablanca des de la 
carretera C-243b.T.M.Subirats”, amb un pressupost d’execució per contracta de 
1.264.655,45 €. 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 
de serveis. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre 
l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior, la diferència s’aplicarà 
sobre l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys privats, la Diputació de 
Barcelona s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos. 
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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’aportació econòmica de l’Ajuntament de Subirats a l’execució de les obres és de 
quaranta-un  mil nou-cents vint-i-un euros amb quaranta-tres cèn tims  (41.921,43) €. 
 
L’Ajuntament haurà d’adjuntar un certificat, emès per la Intervenció municipal, acreditatiu de 
la disponibilitat pressupostària, del recursos aportats per a finançar la seva part de les obres 
abans de la signatura del present conveni. 
 
El pagament de l’aportació de l’Ajuntament es farà efectiu un cop siguin notificades les 
certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat acompanyades de la liquidació corresponent per tal que l’Ajuntament faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció.  
 
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 Subirats. 
 
L’Ajuntament posarà gratuïtament a disposició de la Diputació de  Barcelona els terrenys de 
titularitat pública municipal. 
 
Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació consignada més amunt, l’ens destinatari 
haurà d’estar al corrent dels deutes envers la Diputació de Barcelona. 

 
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 pavimentació i drenatge de la calçada, 
de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa i dels sistemes de contenció per a vehicles. 
La resta d’elements  d’urbanització continguts en l’àmbit de les obres de referència tals com: 
les voreres, l’enjardinament de l’illot central, l’enllumenat i instal·lacions relacionades i el pas 
inferior correspon a l’Ajuntament com a titular. 

 
4. Vigència del conveni 

 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura per les parts fins l’acabament de 
l’actuació. En cap cas superarà el 30 d’octubre de 2015 que és el termini d’execució de 
l’actuació. 

 
5. 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 d’obra executada, aquesta diferència s’acumularà a 
l’exercici 2015, exercici en que haurà d’estar finalitzada l’actuació. 

 
6. 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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7. Incompliment 
 
7.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
 
7.2. 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. 

 
7.3. 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. 

 
8. 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. 

 
9. Marc normatiu 
 
9.1. 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. 

 
9.2. 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. 
 

10. 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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11. 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. 

 
12. 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.- Retenir la despesa de un milió dos-cents vint-i-dos mil set-cents trenta-quatre 
euros amb dos cèntims (1.222.734,02) € que es farà efectiva amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A0/65040 185.017,49 € 
G/50100/453A1/61106 1.037.716,53 € 

 
del pressupost vigent de la Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest 
punt en la part expositiva del present dictamen, i retenir l’ import de quaranta-un mil 
nou-cents vint-i-un euros amb vint-i-tres cèntims (41.921,23) €, corresponent a l’ 
aportació municipal , amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104, 
condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
55.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (b ases) i de la Presidència  
(convocatòria), aprovar les bases reguladores i con vocatòria per a l’atorgament 
de subvencions, mitjançant el procediment de concur rència competitiva, 
adreçades als ajuntaments i organismes autònoms amb  competències en 
matèria d’educació, de la província de Barcelona, p er a fer front a les despeses 
del transport escolar, en el marc de la campanya “C oneguem Els Nostres Parcs”, 
exercici 2015, per un import total màxim de cinquan ta-quatre mil (54.000) €.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” la 
qual constitueix un dels programes  més importants de l’activitat medio-ambiental que 
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als 
diferents ajuntaments de la província, corresponent entre el 45% i el  50% del cost de 
les despeses del transport escolar que es realitzi amb motiu de la campanya per les 
escoles dels respectius municipis que es desplaçaran als diferents parcs naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  
G/50400/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2015. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
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Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre 
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. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria  per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport 
escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2015, el text íntegre 
de les quals és el següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS AJUNTA MENTS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER FRONT A LES DESPES ES DEL TRANSPORT 
ESCOLAR DE LA CAMPANYA “CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS”  EXERCICI 2015. 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201520145120006033  
 
1.- Objecte  
 
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de 
Barcelona per fer front a les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres 
d’ensenyament primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, durant el curs escolar 2014-
2015.. 
 
2.- Finalitat  de les subvencions  

 
1) La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 

beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
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L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes 
de sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 

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

quals es consideraran nul·les. 
 

3.- Període d’execució  
 
Les activitats subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 13 de 
gener  de 2015 fins el 30 de juny de 2015.  
 
4.- Requisits dels beneficiaris  
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
 
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar  
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del   model 
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació: 
 
1.- Sol·licitud de subvenció: 

 
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que 

ho fa. 
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que se sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud.  
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar directament 
a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves 
obligacions.  

 
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 
1) Annex número 1 

 
a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports del 

transport  de les escoles que participen en la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”  
b)  Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de les despeses  no subvencionades  que 

comporti el transport escolar de la campanya. 
 

2) Annex número 2 
 

a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita 
subvenció. 
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3) Annex número 3 
 

a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.  

b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 
condicions de la subvenció.  

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat, 
a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a Altres 
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents: 

e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció 
d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 

 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23. 
 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·lic ituds   
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 30 d’octubre de 2014..  
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del   model 
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, adreçada al 
President de la Diputació de Barcelona,  en qualsevol dels registres oficials de la Diputació 
de Barcelona, així com qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran  trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
www.diba.cat.parcsn/subvencions. 
  
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior, 
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax 934 02 29 26 a 
aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Unitat de Gestió Econòmica.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
  
7.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies 
hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. Si en el termini 
previst el sol·licitant no procedís a la subsanació a què te dret, la petició s’arxivarà d’ofici 
sense cap més tràmit. 
 
8.-  Procediment de concessió  
 
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà 
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 
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9.-  Criteris objectius d’atorgament de la subvenci ó 
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el 
present article. 
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris objectius següents: 

 
A)  1. Municipis menors de 20.000 habitants:   4 punts 
 2. Municipis entre 20.000 i 75.000 habitants:              3 punts 
 3. Municipis entre 75.001 i 125.000 habitants:               2 punts 
 4. Municipis de més de 125.001 habitants:   1 punt 

 
B) 1. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal fora de  
    qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona:          2 punts  

2. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal dins de 
   qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona:  1 punt  
 

C) 1. Que l’Ajuntament sol·liciti la subvenció per primera vegada 3 punts  
2. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
  alterna o continuada al menys   5 anys:              2 punts 
 

D) 3. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
  alterna o continuada al menys 10 anys:                                 1 punt 
  

10.-  Quantia total màxima de les subvencions a ato rgar i consignació pressupostària  
 
L’import màxim que es destinarà l’any 2015 per a l’atorgament de subvencions serà de 
54.000 €. 
 
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes 
quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient, i es satisfaran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50400/173A0/46200 del pressupost de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals per a l’exercici 2015. 
 
11.-  Import individualitzat de les subvencions  
 
11.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts, 
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la qualificació aconseguida, 
el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos previstos des de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, es concretarà l’import de la subvenció a concedir. 
 
11.2.- L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada. 
 
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges: 

 
  9 punts 50 % 
  8 punts 49 % 
  7 punts 48 % 
  6 punts 47 %  
  5 punts 46 % 
  4 punts 45 % 
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En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del 
cost de l’activitat subvencionada. 
 
12.-  Òrgans competents per la instrucció i la prop osta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis  d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de resolució del procediment serà elaborada per una comissió constituïda, 
d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà 
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació; pel 
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel coordinador en matèria 
d’Espais Naturals i Medi Ambient  o persona en qui delegui, pel Gerent de Serveis d’Espais 
Naturals i pel Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, actuant com a secretaria de 
l’òrgan col·legiat la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb la normativa 
sobre  delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de 
setembre de 2011, i publicada al BOPB, de 23 de setembre de 2011. 
 
En l’acte de resolució, la Junta de Govern podrà, discrecionalment, no esgotar l’import total 
previst en la corresponent convocatòria o el crèdit disponible de la corresponent partida 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim d e recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció  
 
Els beneficiaris de la subvenció hauran d’acceptar-la expressament, admetent totes i 
cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en 
el termini de 2 mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció. 
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Les subvencions es pagaran contra presentació de les justificacions de l’activitat 
subvencionada.  
 
15.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
16.- Despeses subvencionables  
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
• Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament 

primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i 
s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores. 

• Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui recuperable 
o compensable per l’Ajuntament. 

 
17.- Subcontractació  
 
No podran  subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen 
 
19.- Termini i forma de justificació  
 
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 
de setembre de 2015. 
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Hauran d’aportar els justificants previstos en l’article 23.5 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 

 
1. Caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre General de Diputació un  certificat  de 

justificació de subvencions per a administracions públiques (model normalitzat) signat pel 
secretari/ària/interventor/a amb el vist i plau del/la alcalde/essa/president/a, en què hi 
constin els següents apartats:  

 
a. una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que 

contingui el número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF 
del proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

b. que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, juntament 
amb altres fonts de finançament, no supera els cost total de l’actuació subvencionada. 

c. Que l’ens local  té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents justificatius originals de les despreses relacionades i seran conservats per 
un període no inferior a 6 anys. 

 
2.  La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la 

quantitat atorgada. 
 

20.- Deficiències en la justificació  
 
En cas que els documents acreditatius de la realització de les activitats fossin inexistents, 
incorrectes o incomplets, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals podrà comunicar a 
l’interessat  la necessitat de subsanar les anomalies detectades. Si el sol·licitant no esmena 
les dites anomalies en el termini màxim de 10 dies hàbils, es procedirà a la revocació de la 
subvenció. 
 
21.- Mesures de control  
 
La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment exercir les competències que en 
matèria de control financer preveu l’article 41 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

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

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

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

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 

23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides  

 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 

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

 
25.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
26.- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
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28.-  Infraccions i sancions  
 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
cinquanta-quatre mil (54.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les 
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.-  Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2015 condicionant l’efectivitat 
d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost de l’any 
2015. 
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, el canvi de destí de 
la subvenció atorgada l’any 2013 al Sr. Sergio Rubé n Rojas Cardila en la línia de 
millora d’habitatges als parcs naturals, per un imp ort de dos mil quatre-cents set 
euros amb noranta cèntims (2.407,90) €.-  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  29 
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 13 de juny de 2013 va aprovar 
l’atorgament de les subvencions i entre d’altres l’atorgament d’una subvenció al Sr. 
Sergio Rubén Rojas Cardila en la línia de millora d’habitatges i de restauració del 
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patrimoni arquitectònic, per un import de 2.407,90 € i destinada a la “instal·lació 
sistema de calefacció caldera biomassa i renovació centraleta fotovoltaica  autònoma”. 
 
Atès que el beneficiari en escrit de data 14 de maig de 2014, ens comunica que 
donada la situació actual de l’habitatge han tingut que prioritzar  altres obres amb 
caràcter d’urgència  i sol·liciten  un canvi de les actuacions subvencionades,  destinant 
aquesta subvenció a les obres de cavi de sistema de clavegueram, rehabilitació de 
lavabos, sistema d’aigua calenta, bombes d’aigua i millora de connexions elèctriques. 
 
Vist l’informe tècnic favorable  a la sol·licitud de  canvi de destí de les actuacions i 
valorant amb la mateixa ponderació les noves actuacions a realitzar d’acord amb 
l’article 10.4  de les Bases Reguladores de les Subvencions de l’any 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. 
 
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Procedir al canvi de destinació de la subvenció atorgada en la línia de millora 
d’habitatges de l’any 2013 al Sr. Sergio Rubén Rojas Cardila, destinant la subvenció al 
canvi del sistema de clavegueram, rehabilitació de lavabos, sistema d’aigua calenta, 
bombes d’aigua i millora de connexions elèctriques en lloc de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa i centraleta fotovoltaica autònoma. 
 

Segon.-  Autoritzar i disposar  la despesa per la quantitat de dos mil quatre-cents set 
euros amb noranta cèntims (2.407,90) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50402/173A0/77000  del vigent pressupost de l’any 2014. 
 

Tercer.-  Prorrogar fins al 30 de setembre de 2014 el termini d’execució i justificació de 
l’activitat subvencionada. 
 

Quart.-  Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.  
 

57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, revocar inicialment 
la subvenció atorgada a l’empresa Aramersa, SA, en la convocatòria de l’any 
2012 adreçada a empreses de serveis, per no executa r ni justificar l’activitat 
subvencionada, dins la data de termini, per un impo rt de quatre mil vuit-cents 
quaranta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (4.842 ,52) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
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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 10 
de novembre de 2011, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, 
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 17 de maig de 2012, va 
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions 
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora 
d’Habitatges, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, la subvenció s’havia 
de justificar i executar  abans del 30 de juny de 2013, excepte per a les activitats 
culturals que havien de justificar abans del 31 de desembre de 2012.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre altres, l’atorgament 
d’una subvenció en la línia d’empreses de serveis a l’empresa Aramersa SA per un 
import de 4.842,52 € i destinada a la renovació parcial de la instal·lació elèctrica de 
l’Hotel de Sta Fe del Montseny.   
         
Atès que per Decret del President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , de 
data 14 d’octubre de 2013, i a sol·licitud del beneficiari  es va aprovar una  prorroga del 
termini d’execució i justificació de  la subvenció  fins al 30 de novembre de 2013. 
 

Atès que mitjançant escrit amb acusament de rebuda de data de sortida de 13 de 
desembre de 2013, i d’acord amb el punt 6 de l’article 21 de l’Ordenança General de 
subvencions de la Diputació de Barcelona es va requerir a l’interessat  que  presentés 
la documentació justificativa i a data d’avui aquesta documentació no ha estat 
presentada. 
 

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 
 

En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Revocar inicialment la subvenció atorgada en la convocatòria de l’any 2012 ,  
i destinada a empreses de serveis per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels 
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parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, la l’empresa ARAMERSA SA, 
per no presentar la documentació justificativa de l’activitat subvencionada. 
  
Segon.-  Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà 
a definitiva.   
 
Tercer.-  Comunicar els presents acords a l’empresa interessada pel seu coneixement i 
als efectes escaients.  
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la Instrucció 
per a l’ambientalització de la contractació (IAC) a  la Diputació de Barcelona i els 
seus ens dependents, amb l’objecte d’incorporar cri teris ambientals en els 
procediments de contractació administrativa.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc del seu Programa de responsabilitat social 
corporativa (RSC), ha elaborat una Instrucció per a l’ambientalització de la contractació 
(IAC) a la Diputació de Barcelona i als seus Organismes Dependents, a través de la 
comissió gestora del Pla d’optimització de recursos (POR) que té com a objecte 
incorporar criteris ambientals a la contractació.  
 
Té com a fonament l’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i en cap cas es 
pot apartar de les seves directrius i criteris. 
 
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.h) 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable,  es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la Instrucció per a l’ambientalització de la contractació (IAC) a la 
Diputació de Barcelona i als Organismes Dependents, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació:  
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“INSTRUCCIÓ PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE LA CONTRACTA CIÓ (IAC) A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALS ORGANISMES DEPENDENTS 

 
ÍNDEX 
 
I. Disposicions generals  
 
I.1. Objecte  
I.2. Àmbit d’aplicació 
I.3. Suport als òrgans de contractació 
I.4. Avaluació i seguiment de la IAC 
I.5. Efectes 
 
II. Disposicions específiques  
 
II.1.  Objecte contractual 
II.2.  Prescripcions tècniques 
II.3.  Selecció de l’empresa contractista i requeriments de capacitat i solvència tècnica o 

professional 
II.3.1. Solvència professional  
II.3.2. Experiència, coneixements i mitjans tècnics 
II.3.3. Requeriments de gestió ambiental  
II.3.4. Adscripció de mitjans personals i materials a l’execució 
II.4.  Criteris d’adjudicació i acreditació dels requeriments ambientals 
II.4.1. Criteris d’adjudicació de caràcter ambiental 
II.4.2.  Formes d’acreditació 
II.5. Condicions especials d’execució 
II.6.  Informació als licitadors  
 
INSTRUCCIÓ PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE LA CONTRACTA CIÓ (IAC) A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALS ORGANISMES DEPENDENTS  
 
I. Disposicions generals  
 
I.1. Objecte  
 
La present instrucció té com a objecte incorporar criteris ambientals a la contractació de la 
Diputació de Barcelona (d’ara en endavant, la Diputació) i als organismes dependents. 
S’emmarca en el Programa de responsabilitat social corporativa (RSC) de la Diputació i l’ha 
elaborat l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i Noves Tecnologies, a través de la comissió 
gestora del Pla d’optimització de recursos (POR) de la Diputació, que té una composició 
transversal dins l’àmbit corporatiu. Es basa en l’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i 
en cap cas es pot apartar de les seves directrius i criteris. 
 
I.2. Àmbit d’aplicació  
 
El contingut d’aquesta instrucció s’ha d’aplicar a qualsevol expedient de contractació 
promogut pels diferents àmbits corporatius, segons la seva tipologia. 
 
Quan la majoria d’empreses puguin oferir productes o serveis amb característiques 
ambientals, és preferible introduir els requeriments ambientals en els plecs de prescripcions 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

293/297 

tècniques (d’ara en endavant, PPT). Quan sols els pugui oferir un nombre reduït 
d’empreses, és millor introduir-los com a criteris en l’adjudicació o com a aspectes de 
negociació en els plecs de clàusules administratives particulars (d’ara en endavant, PCAP). 
 
Preferentment, si la contractació es fa a través del Sistema de Licitació i Contractació 
Electrònica de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat (catàleg de l’Estat) o dels acords 
marc i contractes centralitzats de la Comissió Central de Subministraments del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, s’ha d’adquirir béns que s’ajustin 
als plantejaments i requeriments establerts a la IAC.  
 
La IAC s’ha d’aplicar sens perjudici dels principis d’objectivitat, publicitat, transparència, 
eficàcia, eficiència, no discriminació, igualtat de tracte amb els candidats i de la lliure 
circulació de béns i prestació de serveis. 
 
I.3. Suport als òrgans de contractació  
 
Un element de consulta bàsic per introduir criteris ambientals en la contractació és el Pla 
d’optimització de recursos - Corporació sostenible (i les seves actualitzacions), el qual conté 
recomanacions i orientacions per a l’ambientalització de la contractació. 
 
La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació ha de donar suport a la IAC i 
facilitar-ne l’aplicació, i també informar sobre els criteris ambientals disponibles per als 
diferents apartats i aspectes d’aquesta instrucció. 
 
El Gabinet de Premsa i Comunicació l’ha de difondre a través de publicacions i altres 
mitjans al seu abast. 
 
I.4. Avaluació i seguiment de la IAC  
 
La Comissió Tècnica de RSC de la Diputació ha de fer el seguiment i l’avaluació del 
compliment d’aquesta instrucció, a partir de la informació facilitada per les direccions de 
serveis o gerències promotores de la contractació. 
 
I.5. Efectes 
 
La IAC és d’aplicació a partir de l’endemà d’haver-se aprovat. 
 
II. Disposicions específiques  
 
II.1. Objecte contractual  
 
En la definició de l’objecte del contracte s’ha de tenir present la qualitat ambiental dels 
productes i serveis objecte de contractació. Sempre que la relació qualitat-preu ho permeti, 
els departaments corporatius han d’optar per aquells amb característiques de protecció i 
preservació del medi ambient més exigents que les que recull la legislació vigent, com ara:  

 
a) Major eficiència i menor consum d’aigua, energia i consumibles; 
b) Menor emissió de gasos amb efecte hivernacle, contaminants, partícules, pols, soroll o 

radiacions; 
c) Energia i materials procedents de fonts renovables o reciclades; 
d) Lliures de substàncies perilloses o amb baixa presència; 
e) Que generin menys residus, ja siguin reutilitzables, reparables o actualitzables 
f) Amb una major vida útil 
g) Produïts amb processos ecològics o amb menor impacte ambiental. 
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Per tal que els licitadors siguin conscients de la incorporació d’aspectes ambientals a la 
contractació, la descripció de l’objecte contractual ha d’esmentar-los. 
 
L’òrgan de contractació pot permetre que els licitadors presentin variants de les 
característiques ambientals, sempre que se’n pugui objectivar la valoració.  
 
Per això, el plec de clàusules les ha de preveure i ha d’especificar a quins elements i a 
quines condicions s’han d’aplicar. També s’han de fer constar als anuncis de licitació. 
 
II.2. Prescripcions tècniques  
 
Preferentment i sempre que no sigui discriminatori, la definició de les especificacions 
tècniques ha d’esmentar normes, documents d’idoneïtat, especificacions tècniques i 
sistemes amb clàusules que incorporen característiques ambientals referides als productes 
o serveis que es vulguin contractar. 
 
Si l’objecte contractual ho permet, s’hi han d’incloure especificacions tècniques ambientals 
vinculades a la fabricació del producte subministrat o utilitzat en la prestació dels serveis, en 
el disseny projectat o en l’obra contractada, encara que aquestes especificacions no siguin 
visibles en el producte final. 
 
En la definició de les especificacions tècniques de productes o serveis, els òrgans de 
contractació hi poden incloure com a requisit les característiques principals que es tenen en 
compte per concedir les etiquetes ecològiques del tipus I, segons ISO 14024 o UNE 
150301:2003 (sempre que estiguin relacionades amb l’objecte del contracte). Aquestes 
característiques es poden acreditar mitjançant les etiquetes ecològiques corresponents, si 
l’oferent en disposa, o també per qualsevol altre mitjà equivalent.  
 
Així doncs, s’hi pot incloure la realització del producte amb un material específic, per 
exemple fusta procedent d’explotacions forestals de gestió sostenible o amb percentatge 
mínim de matèria reciclada. 
 
També es pot exigir que cap dels materials o substàncies químiques emprades no sigui 
perjudicial per a la seguretat i la salut laboral i per al medi ambient. És recomanable incloure 
una relació de substàncies perjudicials que el producte no pot contenir. L’absència 
d’aquestes substàncies es pot acreditar amb qualsevol instrument admissible, com ara al 
contingut de l’etiqueta, a l’envàs i a la fitxa de seguretat de la substància i/o preparat 
perillós, d’acord amb la normativa vigent en cada moment.  
 
En el cas d’un contracte de subministrament o d’obra en què s’utilitzi la fusta, entre les 
especificacions tècniques s’ha d’incloure que en el procés de fabricació la tala de fusta no 
superi els nivells sostenibles de forma permanent i que s’utilitzin mètodes de control de 
plagues sense productes químics i respectuosos amb la seguretat, salut laboral i el medi 
ambient. El compliment d’aquests requisits es pot acreditar amb una certificació forestal, si 
se’n disposa, o qualsevol altre mitjà. 
 
A continuació es relacionen requeriments ambientals exigibles en determinades 
contractacions: 

 
a) Pel que fa als vehicles, la classificació de consum relatiu i d’eficiència energètica segons 

l’Institut de Diversificació i Estalvi en Energia (IDAE) ha de correspondre als nivells A o B 
de l’escala; en vehicles especials, cal justificar-ne l’excepcionalitat. 
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b) Per contractar el disseny, construcció o rehabilitació d’edificis, es tenen en compte 
criteris de sostenibilitat i bioclimàtics superiors a la normativa vigent. 

c) El paper d’ús comú ha de ser preferentment reciclat o, si més no, ecològic, és a dir, lliure 
de clor i amb fibres provinents d’explotacions forestals sostenibles. Estan exempts 
d'aquests requisits aquells documents que s'hagin de transferir als arxius per a la seva 
conservació permanent 

d) El mobiliari ha d’estar elaborat amb materials i processos ecològics: el de fusta ha de ser 
de fusta natural, provinent d’explotacions forestals sostenibles, i els revestiments i taulers 
de partícules, amb baixes emissions de compostos orgànics volàtils (COV).  

e) Els aparells d’informàtica i ofimàtica han de tenir en compte criteris com: limitació d’ús de 
substàncies nocives per al medi ambient, alta eficiència energètica i disseny i construcció 
amb materials reciclats o reciclables. 
 

Per als contractes que no siguin de subministrament l’execució dels quals pugui perjudicar 
el medi ambient, el PPT ha de contenir els requeriments de gestió ambientals aplicables a 
l’execució del contracte 
 
II.3. Selecció de l’empresa contractista i requerim ents de capacitat i solvència tècnica 
o professional 
 
II.3.1. Solvència professional  
 
El PCAP ha d’especificar la solvència mínima exigida en cada cas, de conformitat amb el 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
 II.3.2. Experiència, coneixements i mitjans tècnics  
 
Als contractes que per a la seva execució resulti rellevant una competència tècnica en 
matèria ambiental ―com ara de gestió de residus, redacció de projectes, construcció d’una 
obra i altres de la mateixa naturalesa―, el PCAP ha d’exigir l’experiència i els coneixements 
tècnics necessaris per executar el contracte, com a requeriment de solvència tècnica o 
professional. 
 
En el cas que l’execució del contracte requereixi de l’empresa executant autorització o 
inscripció administrativa com a productora de residus perillosos, el PCAP ha d’exigir la 
disponibilitat i presentació de la corresponent documentació. També pot acceptar-se el 
compromís de subcontractar l’execució de la part del contracte que requereixi l’esmentada 
habilitació a una empresa que disposi de la documentació acreditativa corresponent. 
 
II.3.3. Requeriments de gestió ambiental  
 
Als contractes que no siguin de subministraments i la seva execució pugui perjudicar el medi 
ambient, el PCAP ha d’explicitar els requeriments de gestió ambiental directament 
relacionats amb l’execució del contracte. S’exigeix com a requisit de solvència tècnica o 
professional l’acreditació de la capacitat per complir-lo.  
 
Els casos en què es pot demanar requeriments de gestió ambiental en l’execució ―i, per 
tant, que exigeixen la demostració per part dels licitadors de capacitat tècnica o professional 
mitjançant un sistema de gestió ambiental reconegut o documentació equivalent― són, 
entre d’altres, els següents: 
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– Si el contracte s’executa en una zona o territori identificats com a “sensibles” des del 
punt de vista ambiental (per ser una zona protegida); 

– Si té un efecte advers sobre un aspecte ambiental especialment rellevant a la zona o 
territori (una zona amb elevada contaminació atmosfèrica, acústica, etc.); 

– Si comporta l’explotació o gestió d’una instal·lació o servei públic que disposa d’un 
Sistema de Gestió Ambiental (SGA), o pel qual s’estableix com a part del servei la 
implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental; 

– Si es realitza en una dependència que disposa d’un SGA i per al qual la interacció entre 
el SGA i l’objecte del contracte és, des del punt de vista ambiental, prou rellevant.  
 

La capacitat per al compliment d’aquests requeriments també es pot acreditar pels mitjans 
següents: 

 
- Tenir establert un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament (CE) núm. 

761/2001, pel qual es permet que les organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari 
a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). 

- Disposar del certificat segons la norma internacional EN ISO 14001 o una altra 
equivalent, sempre que aquesta certificació avaluï i acrediti el compliment de les 
mesures exigides. 

- Mostrar un altre tipus de prova que garanteixi el mateix nivell de protecció ambiental. 
 

II.3.4. Adscripció de mitjans personals i materials  a l’execució 
 
El PCAP pot exigir el compromís del licitador d’adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals i materials que es considerin suficients per aplicar els aspectes ambientals 
del contracte; aquests han de permetre minimitzar la producció de residus, evitar 
l’abocament de productes contaminants, reduir la irrupció en hàbitats naturals o qualsevol 
altre de la mateixa tipologia. Aquest requeriment té caràcter obligatori a efectes de resolució 
del contracte. 
 
II.4. Criteris d’adjudicació i acreditació dels requerime nts ambientals  
 
II.4.1. Criteris d’adjudicació de caràcter ambienta l 
 
Sempre que sigui possible, d’acord amb les instruccions en matèria de contractació dictades 
per les Àrees corresponents i/o organismes autònoms dependents, i especialment quan 
l'execució del contracte tingui un impacte ambiental important, el PCAP ha d’incloure criteris 
d'adjudicació que permetin valorar les ofertes amb menor impacte ambiental i escollir l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. De manera orientativa i dintre dels límits ja exposats, 
poden referir-se a:  

 
a) reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle; 
b) reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera o a l’aigua; 
c) eficiència energètica del producte o servei; 
d) estalvi o ús eficient de l’aigua, de l’energia o dels materials; 
e) menor cost ambiental del cicle de vida; 
f) utilització de procediments i mètodes de producció ecològics; 
g) generació mínima de residus i la reutilització o reciclabilitat; 
h) correcta gestió de residus i utilització de materials reciclats, reutilitzats o  ecològics. 

 
A més, també es poden especificar altres criteris d’adjudicació de caràcter ambiental per 
establir la millor relació qualitat-preu. Han de ser criteris concrets, quantificables i sempre 
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relacionats amb l’objecte del contracte, redactats seguint les mateixes indicacions que a 
l’apartat anterior sobre especificacions tècniques. S’han d’evitar expressions genèriques 
com ara “respectuós amb el medi ambient” o similars, i s’han d’especificar de manera que 
els licitadors puguin interpretar homogèniament els criteris, la seva ponderació i la forma de 
valoració.  
 
II.4.2. Formes d’acreditació 
 
El compliment de les millores ambientals oferides es pot acreditar amb la possessió d’una 
etiqueta ecològica. També s’accepten altres proves, com informes d’assaig d’un organisme 
reconegut o un expedient tècnic de l’empresa fabricant. 
 
La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació pot facilitar informació sobre 
etiquetes ecològiques.  
  
II.5. Condicions especials d’execució  
 
En l’apartat referent a condicions especials d’execució, i sempre que sigui oportú, que 
estigui relacionat amb l’objecte del contracte i que no sigui especificació tècnica o criteri 
d’adjudicació, el PCAP ha d’incloure condicions especials d’adjudicació que el contractista o 
subcontractista ha de complir, com ara: 

 
a) Recollida selectiva de residus, mantenint les diferents fraccions separades per gestionar-

los correctament. 
b) Formació en matèria ambiental del personal destinat a l’execució del contracte. 
c) Elaboració d’instruccions de treball amb informació ambiental i accessibles als llocs de 

treball. 
d) Elaboració d’informes de seguiment que demostrin el compliment dels requeriments 

establerts i aportin indicadors de l’impacte derivat de l’execució del contracte com, per 
exemple, l’ús de productes ecològics en el servei, subministrament de productes “verds” i 
convencionals a l’Administració, emissions de CO2 associades als desplaçaments en el 
marc del contracte, etc. 
 

II.6. Informació als licitadors  
 
Sempre que sigui possible, el PCAP ha d’indicar el lloc on els licitadors poden obtenir 
informació sobre les obligacions relatives a la protecció del medi ambient.” 

 
Segon.-   Deixar sense efecte qualsevol altre Resolució que, en tot o en part, s’oposi a 
la present. 

 
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, 


