Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 25 de setembre de 2014, a les 11 hores i 5 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència del seu president senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència
del Vicepresident primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona,
senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i
Tamayo, Vicepresident quart, senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i
Vidal, Joan Roca i Lleonart, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, senyora Mireia
Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa, Joan
Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents:
senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon
Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro, 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 els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares, Jaume
Ciurana i Llevadot, Jordi Subirana i Ortells, Gerard Ardanuy i Mata i la senyora Mercè
Rius i Serra.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 24 de juliol de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 412/12, interposat
per E.R.D. contra la resolució, de 6 d’agost de 2012, que inadmet a tràmit per
extemporani el recurs d’alçada interposat contra el nomenament d’A.R. com a XXX.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 133/13, interposat
per J.A.P. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 22 de
novembre de 2007.
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4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 87/13, interposat per
A.B.T. contra la resolució, de 28 de desembre de 2012, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 23 de
desembre de 2009.
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. 10 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 135/13, interposat
per J.P.O. contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 31 de
desembre de 2008.
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada
pel TSJC que estima el recurs d’apel·lació núm. 245/2013, interposat per M.D.P. i
M.D.P., així com el recurs contenciós administratiu 269/2010 que van interposar contra
la resolució que desestimava la reclamació patrimonial formulada en relació amb la
mort de M.D.P. mentre es trobava internat en la residència de Gent Gran i RESPIR, i,
en conseqüència, reconeix el dret dels actors a percebre una indemnització de
quaranta-tres mil dos-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-vuit cèntims
(43.245,48) €.
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Penal
núm. 5 de Barcelona, que condemna A.G.C. com a autor responsable d’un delicte
contra el patrimoni, de robatori amb força i d’un delicte contra el patrimoni, de furt, així
com a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de mil dos-cents (1.200)€,
pel valor dels ordinadors sostrets.
8.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 21 de juliol de 2014,
d’interposició d’accions judicials contra les resolucions de l’INSS dictades en
l’expedient 1-08-2013-0000358419-01-00-48, instruït per determinar la contingència
causant de la incapacitat temporal de F.R.P.
9.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 23 de juliol de 2014,
d’interposició de recurs d’empara davant el TC contra la interlocutòria del TSJC que
acorda l’anul·lació de la sentència dictada en el recurs d’apel·lació 13/2014 relatiu a les
diferències retributives entre el grup C2 d’oficial conductor i el grup C1 d’oficial
especial conductor.
10.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 1 d’agost de 2014,
d’interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència que estimava parcialment el
recurs contenciós administratiu núm. 603/2010-Y interposat per D.C.T. contra la
resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit que va patir a la carretera BV5156, en perdre el control del vehicle que conduïa i precipitar-se pel pont sobre el riu
Congost.
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Direcció de Relacions Internacionals
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni
marc entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers per treballar
conjuntament en la projecció exterior del municipi.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), l’aprovació de les Bases Reguladores i convocatòria per a
la concessió de subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim
de lucre vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb representació al Ple
de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2014.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’addenda
al conveni formalitzat en data 4 de desembre de 2013, entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Barcelona, per establir el marc de col·laboració per a la realització
d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social al districte de Ciutat Vella.
Direcció de Serveis de Concertació Local
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la segona
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”.
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, rebutjar el requeriment
presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra l’acord adoptat per la Junta de Govern,
en sessió celebrada de 29 de maig de 2014, que dóna de baixa un ajut aprovat en el
marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del Pla “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” com a conseqüència de la no justificació
dins el termini conferit a l’efecte.
Oficina de Difusió Artística
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
14/X/109813 Reforma de l’Edifici del Teatre Municipal de Gurb, en el marc de les
instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar totalment l’ajut
concedit a l’Ajuntament de Montmeló mitjançant resolució de la convocatòria
5263/2013 (adquisició d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels
espais escènics municipals per a l’any 2013).
18.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de
subvencions a projectes de comunicació i públics dels espais escènics municipals i als
programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu, en el marc
del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, per a l’any
2014.
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19.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de
subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no
oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2014-2015.
Gerència de Serveis de Biblioteques
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la col·laboració
amb l’Ajuntament de Castelldefels, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els
serveis de suport que la Diputació ofereix en relació amb la “Biblioteca Central”,
d’acord amb el corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior, formalitzat en
data 30 de setembre de 1986, en relació amb la gestió de la Biblioteca d’aquest
municipi.
Institut del Teatre
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per finançar el
funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i Artística “Institut del Teatre de
Barcelona” per a la impartició d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria per al
curs 2012-2013
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
22.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, penalitzar a l’empresa UNIPOST,
SAU, amb NIF XXXXXXXXX, per compliment defectuós de les prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió Tributària,
corresponent a la Subdirecció de Logística.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
23.- MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de dos-cents trenta-tres mil nou-cents seixanta-vuit
euros amb setanta-dos cèntims (233.968,72) € a l'Ajuntament de Montcada i Reixac a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2014.
24.- VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de vint-i-un mil cent vint-i-un euros
amb vint-i-tres cèntims (21.121,23) € a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del
pressupost 2014.
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25.- ARENYS DE MUNT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de cinquanta-set mil set-cents setanta euros amb
vint-i-sis cèntims (57.770,26) € a l'Ajuntament d’Arenys de Munt a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost
2014.
Caixa de Crèdit
26.- AJUNTAMENT D'ALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic BL/BM/AJ” al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats.
27.- AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setantacinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Voreres travessia BP1432, f. 1” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
28.- AJUNTAMENT DE BAGÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-sis mil vuit-cents vint-idos euros amb noranta cèntims (76.822,90) € per a finançar l’actuació local “Urb.
carrers i aparcament” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
29.- AJUNTAMENT DE BAGÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil (30.000) € per a
finançar l’actuació local “Adquisició finca per a Institut” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
30.- AJUNTAMENT DE BAGÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil set-cents setanta
euros amb vint-i-quatre cèntims (50.770,24) € per a finançar l’actuació local
“Enllumenat Terradellas” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
31.- AJUNTAMENT DE BALENYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) €
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses 2014” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
32.- AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Vehicle neteja viària” al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.
33.- AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-set mil
nou-cents noranta-tres euros amb noranta-tres cèntims (87.993,93) € per a finançar
l’actuació local “Projecte pg. peatonal/bici f. 1” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
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34.- AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-un mil
quatre-cents quaranta-set euros amb seixanta-set cèntims (81.447,67) € per a finançar
l’actuació local “Fusteries CEIP f.1” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
35.- AJUNTAMENT DE CUBELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a
finançar l’actuació local “Via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
36.- AJUNTAMENT DE CUBELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-cinc mil (75.000)€ per
a finançar l’actuació local “Enllumenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
37.- AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setantacinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació Isidre Martí 21” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
38.- AJUNTAMENT DE GALLIFA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Arranjament carrers” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
39.- AJUNTAMENT DE GIRONELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta-vuit mil setcents seixanta-dos euros amb vuit cèntims (158.762,08) € per a finançar l’actuació
local “Cementiri, aigua i pavimentació” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
40.- AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Aparcament c/Ramon Llull” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
41.- AJUNTAMENT DE LA GRANADA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Tancament pista esportiva” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
42.- AJUNTAMENT DE NAVARCLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Projecte pavelló municipal” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
43.- AJUNTAMENT DE NAVÀS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Sentència expropiació 2014” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
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44.- AJUNTAMENT D'ORÍS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent seixanta-cinc mil quatre-cents
seixanta-quatre euros amb trenta-set cèntims (165.464,37) € per a finançar l’actuació
local “ETAP i abastament aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
45.- AJUNTAMENT DE PUIG-REIG.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Biblioteca, mobiliari i equipament” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.
46.- AJUNTAMENT DE SALLENT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Expropiació, voreres i compra Cal Carrera”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
47.- AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setantacinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Eficiència energètica enllumenat” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
48.- AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen que proposa,
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quarantatres mil dos-cents cinquanta euros amb seixanta-sis cèntims (43.250,66) € per a
finançar l’actuació local “Lavabos escola Collbaix” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
49.- AJUNTAMENT DE TARADELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000)€ per a finançar l’actuació local “Espai aigua f. 3” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
50.- AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-quatre
mil nou-cents quaranta-set euros amb trenta-vuit cèntims (64.947,38) € per a finançar
l’actuació local “Rehabilitació equipaments” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
51.- AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-sis mil
cinquanta-dos euros amb seixanta-dos cèntims (76.052,62) € per a finançar l’actuació
local “Inversions 2014” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
52.- AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-quatre
mil (34.000) € per a finançar l’actuació local “Instal·lació silvopastura” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
53.- AJUNTAMENT DE VALLBONA D'ANOIA.- Dictamen que proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-cinc mil quinze
(125.015) € per a finançar l’actuació local “Col·lector sector NE” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
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54.- AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Col·lector aigües residuals i EDAR
Cantallops”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, per destinar-los al
finançament de l’actuació “Entorn pista esport l'Arboçar”, amb les mateixes condicions.
55.- AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Entorn pist esport. l'Arboçar” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per al finançament de “Col·lector aigües
residuals i EDAR Cantallops” .
Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2014
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió dels crèdits
previstos en desenvolupament del Pla “Operacions de Tresoreria per a Consells
Comarcals 2014”.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de
béns informàtics, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i ajuntaments.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
58.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), l’aprovació de la Convocatòria i de les Bases dels Ajuts a
la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, any 2014, per un import de
sis mil (6.000) €.
Gerència de Serveis d’Educació
59.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament
d’una subvenció a favor de l’entitat Salesians Sant Jordi, en l’àmbit de la convocatòria
per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, amb una aportació econòmica
de la Diputació per l’any 2014 de mil cinc-cents vint (1.520) €.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres, per atribució del Ple
60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Explotacions Forestals J.Cunill, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2014/2798.
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61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2014/4364.
62.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. J.V.CL.,
en resolució de l’expedient núm. 2014/4539.
63.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Riuprimer, en resolució de l’expedient núm. 2014/4621.
64.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
SODECA, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/4779.
65.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Ullastrell, en resolució de l’expedient núm. 2014/4865.
66.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Llorenç d’Hortons, en resolució de l’expedient núm. 2014/5004
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Ullastrell, en resolució de l’expedient núm. 2014/5119.
68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Manlleu, en resolució de l’expedient núm. 2014/5141.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Mont
Marçal Vinícola, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/5306.
70.- Dictamen que proposa aprovar una denegació d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Quirze Safaja, en resolució de l’expedient núm. 2014/3451.
71.- Dictamen que proposa aprovar una denegació d’obres a favor de la Fundació
Viver de Bell-lloc, en resolució de l’expedient núm. 2014/4542.
Convenis de col·laboració
72.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
d’un conveni de col·laboració amb l‘Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 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 les obres del projecte constructiu “Rotonda a la intersecció de la
carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.M. Les Franqueses del Vallès”, i la
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la
seva execució.
73.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 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 les obres del projecte constructiu de “Millora Local. Millora de nus. C.V.
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de Sant Adrià de Besòs a la Roca del Vallès, cruïlla amb la BP-5002. T.M. Vilanova del
Vallès” i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
74.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, 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 “Camí de vianants
a la carretera C-1411b entre el Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE.
T.M. Manresa” i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
75.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en el marc del
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació ”Urbanització del
carrer Catalunya, tram comprès entre el carrer Espronceda i la carretera d’Órrius”, i la
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la
seva execució.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
76.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la rectificació de
l’error material del número d’edició de les “Bases específiques i convocatòria per
l’atorgament dels premis, de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de
Barcelona 2014”.
77.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar l’aprovació del
Programa Anual 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès, per a la realització dels projectes de recuperació i valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial, per un import de cent quatre mil (104.000) €.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
78.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Balsareny, per al ”Projecte de district heating
amb biomassa al municipi”, d’import tres-cents catorze mil vuit-cents trenta-tres euros
amb noranta-quatre cèntims (314.833,94) €.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de juliol de 2014.- Pel Sr.
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 24 de juliol de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
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2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
412/12, interposat per E.R.D. contra la resolució, de 6 d’agost de 2012, que
inadmet a tràmit per extemporani el recurs d’alçada interposat contra el
nomenament d’A.R. com a XXX.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 412/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per E.R.D. contra la resolució, de 6 d’agost de 2012, que inadmet a tràmit
per extemporani el recurs d’alçada interposat per l’actora contra el nomenament d’A.R.
com a XXX.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que l’escrit plantejat per E.R.D. no pot ser qualificat de requeriment
d’informació, com ella al·lega, ja que aquesta petició figura com a tercer suplico,
precedit de dos suplico principals relatius a l’anul·lació del nomenament d’A.R. i el
nomenament en el seu lloc de la recurrent. Per tant, ha de ser catalogat com a recurs
d’alçada i, tenint en compte que es va sobrepassar el termini d’interposició d’un mes
previst en els articles 114 i 115 de la Llei 30/92, s’ha de considerar extemporani.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 412/2012 interposat per E.R.D.
contra la resolució, de 6 d’agost de 2012, que inadmet a tràmit per extemporani el
recurs d’alçada interposat per l’actora contra el nomenament d’A.R. com a XXX.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
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3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
133/13, interposat per J.A.P. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a
l’actor per decret de 22 de novembre de 2007.- 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. 133/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J.A.P. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense
efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 22
de novembre de 2007.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona que desestima el recurs núm. 133/2013, interposat per J.A.P.
contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 22 de
novembre de 2007, per considerar aquella resolució ajustada a dret.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
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. 9 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
87/13, interposat per A.B.T. contra la resolució, de 28 de desembre de 2012, que
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deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a
l’actor per decret de 23 de desembre de 2009.- 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. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 87/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per A.B.T. contra la resolució, de 28 de desembre de 2012, que deixava
sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret
de 23 de desembre de 2009.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona que desestima el recurs núm. 87/2013, interposat per A.B.T.
contra la resolució, de 28 de desembre de 2012, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 23 de
desembre de 2009, per considerar aquella resolució ajustada a dret.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
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. 10 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
135/13, interposat per J.P.O. contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a
l’actor per decret de 31 de desembre de 2008.- 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. 10 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 135/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J.P.O. contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que deixava sense
efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 31
de desembre de 2008.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona que desestima el recurs núm. 135/2013, interposat per J.P.O.
contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 31 de
desembre de 2008, per considerar aquella resolució ajustada a dret.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
dictada pel TSJC que estima el recurs d’apel·lació núm. 245/2013, interposat per
M.D.P. i M.D.P., així com el recurs contenciós administratiu 269/2010 que van
interposar contra la resolució que desestimava la reclamació patrimonial
formulada en relació amb la mort de M.D.P. mentre es trobava internat en la
residència de Gent Gran i RESPIR, i, en conseqüència, reconeix el dret dels
actors a percebre una indemnització de quaranta-tres mil dos-cents quarantacinc euros amb quaranta-vuit cèntims (43.245,48) €.- 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 va dictar una sentència, el
17/04/2013, en el procediment ordinari 269/2010, que desestimava el recurs
contenciós administratiu interposat per M.D.P. i M.D.P. contra la resolució
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desestimatòria per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels recurrents en relació amb la mort de M.D.P., pare dels actors, en les
dates en què es trobava internat en la residència de Gent Gran i RESPIR. Contra dita
sentència van interposar recurs d’apel·lació.
El 25/06/2014, la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència que estima el recurs
d’apel·lació núm. 245/2013, interposat per M.D.P. i M.D.P., així com el recurs
contenciós administratiu interposat contra la resolució administrativa impugnada, la
qual anul·la. Així mateix, reconeix el dret dels recurrents a percebre una indemnització
de 43.245,48 euros, més els interessos legals des de la data en què es va formular la
reclamació.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, el
Tribunal entén que la Jutgessa a quo no va valorar correctament la prova practicada,
de la qual es pot concloure que sí va existir una manca d’atenció del pacient, ja que
concorren els pressupòsits de l'article 139 de la Llei 30/92, és a dir, una activitat
anormal de l’Administració en la mesura que no va apreciar o valorar correctament el
grau d’atenció individual que necessitava el pacient, amb un resultat danyós (la mort
de l’usuari) i, per tant, existeix la relació de causa efecte entre l’activitat anormal i el
resultat danyós.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada per la Secció
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que estima el recurs d’apel·lació núm. 245/2013, així com el recurs
contenciós administratiu núm. 269/10 interposat per M.D.P. i M.D.P. contra la resolució
desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
recurrents en relació amb la mort de M.D.P., pare dels actors, en les dates en què es
trobava internat en la residència de Gent Gran i RESPIR, i, en conseqüència, reconeix
el dret dels actors a percebre una indemnització de quaranta-tres mil dos-cents
quaranta-cinc euros amb quaranta-vuit cèntims (43.245,48) €, més els interessos
legals des de la data en què es va formular la reclamació.
Segon.- QUE ES PROCEDEIXI 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.
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes legals
oportuns.
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Penal núm. 5 de Barcelona, que condemna A.G.C. com a autor responsable d’un
delicte contra el patrimoni de robatori amb força i d’un delicte contra el
patrimoni de furt, així com a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la
quantitat de mil dos-cents (1.200) €, pel valor dels ordinadors sostrets.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Penal núm. 5 de Barcelona ha dictat una sentència, en el procediment
abreujat núm. 541/12, que condemna A.G.C. com a autor responsable d’un delicte
contra el patrimoni de robatori amb força i d’un delicte contra el patrimoni de furt, així
com a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de 1.200 € pel valor dels
ordinadors sostrets.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que els fets declarats provats són legalment constitutius d’un
delicte de furt previst i penat en l'article 234 del Codi penal i d’un delicte de robatori
amb força en les coses tipificat en els articles 237, 238.4, 239.2 i 240 del mateix text
legal, i dels qual és responsable, en concepte d’autor, A.G.C.. Així mateix, d’acord
amb l’art. 109 del Codi penal, l’execució d’un fet descrit per la llei com a delicte o falta,
obliga a reparar els danys i perjudicis causats.
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 Penal núm. 5 de Barcelona
en el procediment abreujat núm. 541/12, que condemna A.G.C., com a autor
responsable dels delictes contra el patrimoni de robatori amb força i de furt, per la
sostracció de quatre ordinadors portàtils propietat de la Diputació de Barcelona, a la
pena de presó d’un any i 5 mesos amb inhabilitació especial per a l’exercici del
sufragi passiu durant aquest temps, pel delicte de robatori, i a 7 mesos de presó,
amb inhabilitació especial per a l’exercici del sufragi passiu durant aquest temps, pel
delicte de furt, així com a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de
1.200 €, més els interessos legals, pel valor dels ordinadors sostrets.
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Penal núm. 5 de Barcelona als efectes
legals oportuns.
8.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 21 de juliol de 2014,
d’interposició d’accions judicials contra les resolucions de l’INSS dictades en
l’expedient 1-08-2013-0000358419-01-00-48, instruït per determinar la
contingència causant de la incapacitat temporal de F.R.P.- 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 Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona ha adreçat un ofici al
Servei d’Assessoria Jurídica pel qual manifesta la seva voluntat d’exercitar les accions
judicials que corresponguin contra les Resolucions de la directora provincial de
Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (en endavant, INSS) de dates 24
d’abril i 4 de juny de 2014, dictades en l’expedient núm. 1-08-2013-0000358419-01-0048, aquesta última notificada en data 13 de juny de 2014, instruït per determinar la
contingència causant de la incapacitat temporal a nom del senyor F. R. P., i que va
declarar la manca de legitimació de la Corporació per plantejar l’esmentada reclamació
prèvia.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Interposar les accions judicials que corresponguin contra les Resolucions de
l’INSS de dates 24 d’abril i 4 de juny de 2014, dictades en l’expedient núm. 1-08-20130000358419-01-00-48, notificada aquesta última en data 13 de juny de 2014, instruït
per determinar la contingència causant de la incapacitat temporal del senyor F. R. P., i
que va declarar la manca de legitimació de la Corporació per plantejar l’esmentada
reclamació prèvia.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui esdevenir.
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9.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 23 de juliol de 2014,
d’interposició de recurs d’empara davant el TC contra la interlocutòria del TSJC
que acorda l’anul·lació de la sentència dictada en el recurs d’apel·lació 13/2014
relatiu a les diferències retributives entre el grup C2 d’oficial conductor i el grup
C1 d’oficial especial conductor.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acordar donar-se per assabentada del present Decret
que és del tenor literal següent:
En data de 16 de maig de 2012 un col·lectiu de vint-i-dos funcionaris de la Diputació de
Barcelona enquadrats en la categoria d’oficial conductor de vehicles, grup C-2, van
promoure una sol·licitud demanant l’impuls d’una convocatòria de promoció interna al
grup C-1, i com a petició subsidiària, el reconeixement de dret a percebre els
complements retributius propis del Grup C-1, amb efectes retroactius. Justificaven
aquesta sol·licitud basant-se en el fet que desenvolupaven idèntiques funcions que els
conductors classificats en el grup C-1.
Per Decret del president de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns d’11 de juliol de 2012,
es va desestimar l’anterior sol·licitud amb els arguments que la normativa de carrera
professional de la Diputació de Barcelona no estava obligada a aprovar anualment
convocatòries de promoció interna per canvi de grup i tampoc existia obligació
d’aplicar les conseqüències que derivaven del canvi de grup, afegint que no era
possible accedir a les retribucions del grup superior sense superar el corresponent
procés de carrera.
Els afectats per aquesta resolució van promoure demanda davant del Jutjat
Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, interessant la nul·litat del decret d’11 de
juliol de 2012 abans referit, i de manera indirecta contra la relació de llocs de treball de
la Diputació de Barcelona, amb les següents pretensions: 1) reconeixement del dret a
percebre els complements per igualtat de funcions propis de la categoria d’oficial
especial conductor, grup C-1, amb efectes retroactius al seu accés a la condició
d’oficial conductor, grup C-2, i 2) reconeixement del dret a percebre igual sou base per
igualtat de funcions.
La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona (en endavant,
JCAB), de 13 de setembre de 2013, va estimar íntegrament la demanda de la part
actora amb el següent abast:
1- Reconèixer el dret dels actors a percebre els complements per igualtat de
funcions corresponents als oficials especials conductor, grup C-1.
2- Amb efectes retroactius al seu accés a la condició d’oficial conductor, grup C-2.
3- Així com el dret a percebre igual salari per igualtat de funcions i per plena
equiparació amb el grup C-1.
Per escrit presentat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en endavant,
TSJC) en data 30 de maig de 2014 la Diputació de Barcelona va interposar el recurs
d’apel·lació núm. 13/2014 contra l’anterior Sentència.
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En data 2 d’abril de 2014 es va dictar la Sentència d’aquest Tribunal resolent
l’apel·lació promoguda per aquest part contra la Sentència del JCAB, de 13 de
setembre de 2013. La part dispositiva de l’esmentada sentència, era del següent tenor:
“Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Diputación de Barcelona
contra la sentencia 236/13 del Juzgado Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona de 13
de septiembre de 2013 que conformamos a excepción de lo relativo a los efectos
retroactivos del abono a los recurrentes de las diferencias retributivas correspondientes a
los complementos asignados a los oficiales especiales conductores, y que procede
establecer en los cuatro años anteriores a la fecha de la reclamación administrativa de 16b
de mayo de 2012, quedando igualmente excluido el derecho a percibir igual salario base
que el correspondiente al grupo C1”

En data 15 d’abril de 2014 la part apel·lada, va promoure un escrit d’aclaració de
conformitat amb .l’article 267 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (en endavant,
LOPJ)
Mitjançant la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, de 9 de
maig de 2014, es va desestimar l’aclaració demanada per la part apel·lada.
En data de 16 de maig de 2014 la Sala va dictar una provisió que obria un incident de
nul·litat respecte la Sentència que havia dictat, per considerar que aquesta podia ser
contradictòria amb altres sentències dictades per la Sala, i per un possible error
voluntari en la seva transcripció.
Per escrit, presentat el 30 de maig de 2014, la Diputació de Barcelona va formular
al·legacions en contra d’aquesta provisió de la Sala, argumentant que no estava
legitimada per promoure l’incident de nul·litat d’actuacions a tenor de l’article 241 de la
LOPJ, la qual cosa provocava la seva nul·litat, i que el contingut imprecís i indeterminat
de la provisió de 16 de maig de 2014, tant des del punt de vista fàctic com jurídic,
situava en una posició d’indefensió a la Diputació de Barcelona
Mitjançant la interlocutòria de 19 de juny de 2014 la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del TSJC va acordar anul·lar la sentència de 2 d’abril de
2014 i les actuacions seguides a partir del moment posterior a l’assenyalament per a
“votación y fallo”, a efectes que es dicti una nova Sentència.
L’incident de nul·litat d’actuacions en contra una sentència definitiva que posa fi al
procediment és una actuació excepcional que d’acord amb l’article 241 LOPJ està
reservada exclusivament a les parts legitimades en el procés, i no a l’òrgan judicial. És
per aquest motiu que no s’està d’acord amb la iniciativa de la Sala de promoure d’ofici
un incident de nul·litat en relació amb la Sentència dictada per la mateixa Sala en data
2 d’abril de 2014.
Com a segona qüestió, es discrepa sobre el contingut de la interlocutòria de 19 de juny
de 2014 perquè les dos causes invocades per la Sala per justificar la provisió de 16 de
maig de 2014 que acordava l’obertura de l’incident de nul·litat no han estat abordades
per la interlocutòria. D’altra banda, la interlocutòria es justifica sobre l’afirmació que en
l’apel·lació no es va discutir el dret a percebre el sou, la qual cosa és absolutament
inexacta ja que aquest extrem va ser articulat a través d’un motiu específic d’oposició
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en el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació de Barcelona contra la Sentència
del JCAB núm. 15. Per tant, la interlocutòria no està prou motivada i es construeix
sobre una inexactitud fàctica molt greu.
S’ha de recordar, arribats a aquest punt, que el principi d’immodificabilitat i intangibilitat
de les sentències està integrat dins del dret fonamental a la tutela judicial efectiva
previst a l’article 24.1 Constitució Espanyola. En aquest cas, la Sala, amb el degut
respecte i en termes de defensa, ha vulnerat aquest dret fonamental des de dos
perspectives: la primera, impulsant una iniciativa que no li correspon, la qual cosa
comporta un clara extralimitació en la seva actuació; la segona, motivant erròniament i
de manera no suficient la interlocutòria a través de la qual anul·la la seva Sentència de
2 d’abril de 2014.
Per últim, atès que la interlocutòria de 19 de juny de 2014, com indica la seva part
dispositiva, no és susceptible de cap recurs ordinari i atès que les discrepàncies en
relació amb la mateixa, reflectides en aquest informe, tenen una afectació directa amb
drets fonamental susceptibles d’emparament, d’acord amb els articles 41 i 43 de la Llei
Orgànica del Tribunal Constitucional, resultaria procedent la interposició d’un recurs
d’empara en contra de la mateixa.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona interposi
aquest recurs d’empara, per la qual cosa procedeix designar lletrat perquè es faci
càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Interposar un recurs d’empara, davant del Tribunal Constitucional, contra la
Interlocutòria de 19 de juny de 2014, dictada per la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del TSJC que acorda l’anul·lació de la Sentència de data 2
d’abril de 2014 dictada en el recurs d’apel·lació 13/2014.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial, es faci
càrrec de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en
les instàncies superiors en què pugui esdevenir.
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10.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 1 d’agost de 2014,
d’interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència que estimava
parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 603/2010-Y interposat per
D.C.T. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de l’accident de
trànsit que va patir a la carretera BV-5156, en perdre el control del vehicle que
conduïa i precipitar-se pel pont sobre el riu Congost.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Decret que és del tenor literal següent:
Per Decret de data 17 de gener de 2011 la Diputació de Barcelona va acordar
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 603/2010-Y, tramitat en el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona a instància del senyor D.C.T.
contra la Resolució d’aquesta Corporació de data 13 d’octubre de 2010, que va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i
materials soferts com a conseqüència de l’accident de trànsit succeït el dia 15 de
maig de 2008, mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV-5156,
concretament pel pont sobre el riu Congost.
Després de la substanciació del procediment, s’ha dictat la Sentència núm. 150/2014,
de data 8 de juliol, que estima parcialment el recurs, revoca la resolució administrativa
impugnada i condemna la Corporació al pagament de la quantitat de 47.627.26€ més
les actualitzacions i interessos corresponents, atorgant un termini de 15 dies a les
parts per formular recurs d’apel·lació.
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 formular
recurs d’apel·lació contra la Sentència de 8 de juliol en tant que entén que perjudica
els interessos corporatius. Per això, cal adoptar l’acord d’interposició del recurs a
l’empara de 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), i designar lletrat i
procurador perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació en el
recurs d’apel·lació esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de
la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència núm. 150/2014, de 8 de
juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el
procediment ordinari núm. 603/2010 instat pel senyor D.C.T. contra la Resolució de
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data 13 d’octubre de 2010, que va desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys físics i materials soferts com a conseqüència de
l’accident de trànsit succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre circulava amb el seu
vehicle per la carretera BV-5156, concretament pel pont sobre el riu Congost.
Segon.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
a la companyia asseguradora ZURICH, en virtut de la cobertures derivades de la
pòlissa de responsabilitat patrimonial, i ratificar la designa realitzada per ZURICH a
favor de l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i del procurador dels tribunals senyor
Angel Quemada Cuatrecasas.
Tercer.- Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador
aniran a càrrec de ZURICH.
Direcció de Relacions Internacionals
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers per
treballar conjuntament en la projecció exterior del municipi.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
I.- ANTECEDENTS:
En consonància amb les tendències actuals de la internacionalització municipalista, la
Diputació de Barcelona ha integrat progressivament l’acció internacional en tant que
part complementària de la política municipal.
En els darrers anys, el perfil internacional dels municipis de la demarcació de
Barcelona s’ha reforçat notablement. La motivació econòmica de captació de fons
europeus –que fou, en els seus inicis, la que va marcar innegablement el procés
d’obertura iniciat per un bon nombre de governs locals- segueix sent prioritària per a la
majoria de municipis. Tanmateix, existeix també una motivació important de projecció
exterior de les ciutats, de posicionament i de participació en espais internacionals per
captar oportunitats i inversions, per intercanviar experiències i establir aliances
estratègiques amb una diversitat d'actors, així com per incidir en els principals debats
d’àmbit mundial.
De manera progressiva, les relacions internacionals dels governs locals s’estan
convertint en un dels principals instruments amb valor afegit per al desenvolupament
del territori i, en definitiva, per a la millora de la qualitat de vida de les persones.
El reforç de la internacionalització requereix que els ajuntaments comptin amb els
instruments adequats per poder-la dur a terme. En aquest sentit, la Direcció de
Relacions Internacionals està desenvolupant diferents productes i serveis tècnics de
suport a la internacionalització dels ens locals de Barcelona.
Granollers és la capital de la comarca del Vallès Oriental i compta amb una dilatada
trajectòria internacional, en la que destaca el seu lideratge dins de la xarxa mundial
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d’Alcaldes per la Pau. Granollers se situa en un enclavament amb gran potencial
econòmic i comercial i compta amb una forta tradició esportiva i cultural.
L’Ajuntament de Granollers, conscient que en el seu territori existeixen elements de
valor afegit per a la internacionalització i amb la voluntat d’augmentar les oportunitats
de desenvolupament local, té interès en reforçar la seva participació en espais
internacionals per tal de contribuir a dur a terme les prioritats locals. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Granollers aposta per reforçar la seva internacionalització d’acord amb
els actius i prioritats locals fomentant, a la vegada, la col·laboració a nivell internacional
amb els actors empresarials, acadèmics i associatius del seu territori.
Per consegüent, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament proposa a formalització
d’un conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers per
treballar conjuntament en l’àmbit de la projecció exterior de l’esmentat municipi.
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.
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist que es proposa l’aprovació d’una minuta de conveni marc de col·laboració, és
competent la Junta de Govern de la corporació per adoptar els acords següents, per
delegació, en aplicació de l’epígraf 3.4.i.1 de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de
data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB, de data 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Granollers per treballar conjuntament en la projecció
exterior del municipi, el text literal de la qual és el següent:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TREBALLAR CONJUNTAMENT EN LA
PROJECCIÓ EXTERIOR DEL MUNICIPI
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb domicili a Rambla de Catalunya 126 -08008- de
Barcelona i NIF P-0800000-B, representada pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, a tenor de les competències conferides pel Text Refós 1/2014 sobre delegació de
competències i atribucions de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, i assistit per la
Secretària General, Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats reservades en el

23/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Decret de la Presidència de la Corporació de 16 de desembre de 2013 (BOPB de 13 de
gener de 2014);
I de l’altra, l’Ajuntament de Granollers, amb domicili a la plaça de la Porxada 6, 08401 de
Granollers, i CIF XXXXXXXXX , representat per l’Alcalde. Il·lm. Sr. Josep Mayoral, assistit
per/per la secretari/ària, Sra. Aurora Corral García, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
En consonància amb les tendències actuals de la internacionalització municipalista, la
Diputació de Barcelona ha integrat progressivament l’acció internacional en tant que part
complementària de la política municipal.
En els darrers anys, el perfil internacional dels municipis de la demarcació de Barcelona s’ha
reforçat notablement. La motivació econòmica de captació de fons europeus –que fou, en els
seus inicis, la que va marcar innegablement el procés d’obertura iniciat per un bon nombre de
governs locals- segueix sent prioritària per a la majoria de municipis. Tanmateix, existeix
també una motivació important de projecció exterior de les ciutats, de posicionament i de
participació en espais internacionals per captar oportunitats i inversions, per intercanviar
experiències i establir aliances estratègiques amb una diversitat d'actors, així com per incidir
en els principals debats d’àmbit mundial.
De manera progressiva, les relacions internacionals dels governs locals s’estan convertint en
un dels principals instruments amb valor afegit per al desenvolupament del territori i, en
definitiva, per a la millora de la qualitat de vida de les persones.
El reforç de la internacionalització requereix que els ajuntaments comptin amb els instruments
adequats per poder-la dur a terme. En aquest sentit, la Direcció de Relacions Internacionals
està desenvolupant diferents productes i serveis tècnics de suport a la internacionalització dels
ens locals de Barcelona.
Granollers és la capital de la comarca del Vallès Oriental i compta amb una dilatada
trajectòria internacional, en la que destaca el seu lideratge dins de la xarxa mundial
d’Alcaldes per la Pau. Granollers se situa en un enclavament amb gran potencial econòmic i
comercial i compta amb una forta tradició esportiva i cultural.
L’Ajuntament de Granollers, conscient que en el seu territori existeixen elements de valor
afegit per a la internacionalització i amb la voluntat d’augmentar les oportunitats de
desenvolupament local, té interès en reforçar la seva participació en espais internacionals per
tal de contribuir a dur a terme les prioritats locals. En aquest sentit, l’Ajuntament de Granollers
aposta per reforçar la seva internacionalització d’acord amb els actius i prioritats locals
fomentant, a la vegada, la col·laboració a nivell internacional amb els actors empresarials,
acadèmics i associatius del seu territori.
Per consegüent, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers veuen la necessitat de
signar un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en l’àmbit de la projecció exterior
del municipi de Granollers.
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per
aquest acte, formalitzen el present acord que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni marc de col·laboració
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Granollers i la Diputació de Barcelona, per treballar conjuntament en la projecció exterior del
municipi.
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Segon.- Compromisos de les parts
Amb la finalitat de donar compliment a l’objecte del present conveni marc de col·laboració,
l’Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona es comprometen a realitzar les accions
que s’enumeren a continuació:
L’Ajuntament de Granollers es compromet a:
- Liderar l’estratègia de projecció exterior del seu territori.
- Facilitar a la Diputació de Barcelona informació rellevant del seu territori i de les prioritats
locals per al correcte desenvolupament de la seva acció exterior.
- Implementar les accions que siguin treballades de forma conjunta amb la Diputació de
Barcelona en el marc del present conveni.
- Nomenar un referent per a les iniciatives i activitats que es derivin del present conveni.
La Diputació de Barcelona es compromet a:
- Recolzar a l’Ajuntament de Granollers en la planificació de l’acció exterior de Granollers.
- Prestar suport tècnic i assessorament a l’Ajuntament de Granollers en matèria
d’internacionalització.
- Capacitar i formar al personal electe i tècnic de l’Ajuntament de Granollers per al
desenvolupament d’iniciatives i projectes d’internacionalització.
- Realitzar un seguiment de les activitats que realitzi l’Ajuntament de Granollers en l’àmbit de
la internacionalització.
Tercer.- Comissió de Seguiment
S’estableix una comissió mixta de seguiment formada per un màxim de dos representants de
cadascuna de les parts. Aquesta comissió serà l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de
les actuacions dutes a terme en el marc d’aquest conveni i es reunirà, com a mínim, una
vegada a l’any.
Quart.- Causes de resolució del conveni
Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions derivades d’aquest conveni, l’altra estarà
facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del mateix.
També podrà ser acordada la resolució quan, havent-se optat pel seu compliment, aquest
esdevingui impossible.
En qualsevol cas, la part afectada tindrà dret al rescabalament dels danys produïts i a una
indemnització pels perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.
Cinquè.- Entrada en vigor, duració i pròrroga
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia de l’última signatura de les parts i
estarà vigent durant els 2 anys següents a la data d’inici de la vigència.
El conveni podrà ser prorrogat previ acord, per escrit, de les parts signatàries del mateix.
Sisè.- Normativa aplicable i jurisdicció competent
El present conveni es regeix per l’establert en els pactes precedents, i en allò que no estigui
establert, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions pública de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i per la resta de l’ordenament de règim
local espanyol i autonòmic aplicable.
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Sense perjudici d’una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de l’ordre
contenciós–administratiu de Barcelona seran els competents per al coneixement de les
qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i extinció d’aquest
conveni.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat i
a un sol efecte, en el lloc i data que seguidament s’assenyalen.”

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Granollers.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), l’aprovació de les Bases Reguladores i convocatòria
per a la concessió de subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques
sense ànim de lucre vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb
representació al Ple de la Diputació de Barcelona 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:
Al llarg dels diferents exercicis pressupostaris la Diputació de Barcelona ha dotat de
consignació pressupostaria una partida destinada a atorgar subvencions a institucions
vinculades al pensament polític. L’atorgament d’aquestes subvencions s’ha fet en
forma de subvenció directa a favor de les fundacions vinculades a partits polítics, i
tenint en compte criteris de proporcionalitat a la representació política dels grups en el
Ple de la Corporació.
El pressupost vigent de la Diputació conté també una aplicació pressupostària
destinada a favor de les institucions de pensament polític vinculades a partits polítics,
coalicions i federacions amb representació al Ple de la Diputació, i, amb la voluntat de
donar més objectivitat i transparència a aquest atorgament, s’han elaborat unes bases
reguladores per al seu atorgament.
De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les
subvencions, concretament 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, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, 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 és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
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Vist que l’article 12.1 en concordança amb l’article 13 de l’Ordenança estableix que per
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva
s’hauran d’aprovar les corresponents Bases Reguladores, conjuntament o prèvia a la
convocatòria.
Vist allò que disposa l’article 22.1 in fine de la LGS i l’art. 55.1 del RLGS i atès que 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 General de Subvencions.
Atès que per tal de 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 i 14.3 de l’Ordenança,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el qual es
determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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 3.3b 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. 882/2013, de
data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per a
estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits
polítics, coalicions i federacions amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona
per a l’any 2014, el text de les quals s’incorpora a continuació:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER A ESTUDIS O ACTIVITATS A ENTITATS JURÍDIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE
VINCULADES A PARTITS POLÍTICS, COALICIONS I FEDERACIONS AMB
REPRESENTACIÓ AL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ANY 2014
1. Objecte
L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona
destinades a finançar activitats que estiguin relacionades amb l’estudi, difusió o divulgació
del dret i el funcionament de les institucions democràtiques, el pensament polític i social del
sistema democràtic i el seu aprofundiment, relacionades totes elles amb els governs locals, i
que portin a terme les entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades als partits polítics,
coalicions i federacions amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona.
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2. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant l’any 2014.
3. Requisits dels beneficiaris i manera d’acreditar-los
Les entitats sol·licitants han d’acreditar el compliment dels requisits següents en l’any 2014:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites, si escau, al registre que correspongui.
b) Tenir una vinculació efectiva amb els partits polítics,coalicions i federacions amb
representació al Ple de la Diputació de Barcelona, acreditada mitjançant un certificat del
representant legal del partit polític al qual està vinculada, designant-la com a tal als
efectes d’aquestes subvencions.
c) Estar al dia en la presentació de comptes anuals en el protectorat o registre administratiu
que els correspongui, si s’escau.
d) No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l’autorització a la Diputació de
Barcelona per a la funció de comprovació d’ofici de les dades corresponents.
Únicament es podrà presentar una sol·licitud i un sol projecte per fundació vinculada a un
partit polític.
4. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció, que es presentarà d’acord amb el model normalitzat, caldrà
adjuntar la documentació següent:
• Escriptura de constitució o estatuts de l’entitat.
• Escriptura d’apoderament o designació de càrrec que habilita la representació
• Acreditació d’estar inscrites al corresponent Registre Oficial.
• Fotocòpia del DNI del/la representant
• Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
• Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària.
• Certificat del representant legal del partit polític al qual està vinculada.
• Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció, fent constar: L’objectiu general
i els específics d’acord amb allò previst a la base 1. Llocs i dates de realització.
• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat.
• Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
• Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament
de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
• Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article
13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’esmentada documentació anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
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5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les
presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 dies hàbils
de la mateixa.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 4 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i dels
Procediment Administratiu Comú (en endavant Llei 30/92).
6. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
7. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà la concurrència competitiva.
8. Anàlisi de les sol·licituds i valoració
Les sol·licituds que compleixin els requisits mínims seran examinades per la comissió
prevista a la base 9a que apreciarà la idoneïtat i interès públic de les activitats d’acord amb
l’objecte previst a la base 1a. Una vegada examinades les sol·licituds d’acord amb l’article
55.1 del RLGS, es procedirà al prorrateig de la quantitat global màxima destinada a aquesta
subvenció entre els sol·licitants tal i com disposa l’article 22.1 in fine de la LGS en base a la
següent proporció::
a) La representació obtinguda al Ple de la Diputació de Barcelona del partit polític al qual
estigui vinculada l’entitat sol·licitant a la data de publicació d’aquestes bases. 85%
b) El nombre de regidors i regidores de cada partit en la demarcació de Barcelona. 15%
Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50% del cost de l’activitat a què
s’apliqui. Excepcionalment, i de forma motivada, es podrà superar aquest percentatge.
9. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General.
L’examen i valoració de les sol·licituds es portarà a terme per un òrgan col·legiat constituït
per un nombre senar de membres d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per un
representant de cadascun dels grups polítics de la Diputació i el President de la corporació o
persona en qui delegui, qui en cas d’empat, tindrà vot de qualitat.
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
és la Junta de Govern d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
10. Termini de resolució i de notificació
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 30 dies hàbils a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la Llei 30/92.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari/àries pel transcurs d’un mes a
partir de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les
seves objeccions.
12. 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 d’acord amb la sol·licitud de
subvenció i les condicions imposades a la mateixa, 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.
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.
13. Despeses subvencionables
Les despeses subvencionables han de reunir els següents requisits generals:
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a) Seran subvencionables les despeses de les activitat que s’executin dins l’any en curs
b) Han d’estar efectivament pagades pel beneficiari/ària.
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.
-

Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte
menor d’acord amb la normativa vigent, el beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un
mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa
econòmicament. Aquesta informació haurà de constar en la documentació que
s’acompanyi a la justificació de la subvenció.

No seran subvencionables amb caràcter específic els tributs:
Excepcionalment els tributs tindran el caràcter de subvencionable si el beneficiari/ària els ha
abonat efectivament. Els impostos indirectes (IVA) no seran subvencionables quan siguin
susceptibles de recuperació o compensació, és a dir, només serà subvencionable l’IVA (que
haurà de constar desglossat), quan suposi un cost pel beneficiari/ària en tant que no se’l
pugui deduir. Tampoc seran subvencionables els impostos personals sobre la renda (Impost
de Societats i IRPF).
Hem d’entendre per despeses o costos indirectes aquells que són compartits per l’activitat
subvencionada i per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària.
El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà d’indicar els criteris de repartiment de les
despeses indirectes imputades a la justificació de la subvenció. L’import d’aquestes
despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a l’import de les despeses
directes que s’imputin a la subvenció.
En tot cas, les despeses indirectes imputades a la subvenció hauran de ser proporcionals a
l’activitat subvencionada, entenent per aquesta la part de l’activitat que està finançada per la
subvenció de la Diputació.
14. 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 en aquesta base, dels justificants que en ella s’exigeixen.
15. Termini i lloc de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el 31 de març de 2015.
La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats.
Es presentarà un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que
contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de subvencions, aprovat per Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).

31/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar una despesa corresponent al cost total de l’activitat.
2) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
Les justificacions s’hauran de presentar al Registre de factures de la Diputació de Barcelona
situat a la Rbla. Catalunya 126.
16. 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 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província.
17. Deficiències en la justificació
1- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
18. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit
a les presents bases.
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19. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
20. Mesures de difusió del finançament públic
S’haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la memòria de
l’activitat subvencionada i segons les instruccions que indiqui la Diputació .
21. 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.
22. Obligats al reintegrament
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.
23. 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.
24. 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.”

33/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- APROVAR la convocatòria núm. 20142014512006233 per a la concessió de
subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre
vinculades a partits polítics amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona per
a l’any 2014.
S’aprova aquesta convocatòria per un import màxim de cent quaranta-quatre mil deu
EUROS (144.010) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases i
pel termini que s’indica.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import de Cent quaranta-quatre mil deu (144.010) € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària G/ 10500/949A0/48974 del pressupost de l'exercici 2014 de la
Corporació.
Quart.- PUBLICAR l’anunci de les presents Bases Reguladores en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb allò que
estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
Cinquè.- DONAR-NE COMPTE al Ple per al seu coneixement.
El Sr. Pere Prat demana que a més del compliment dels requisits establerts a les
bases, l’àmbit territorial de destinació de les subvencions sigui Catalunya, proposta
aquesta que recorda que el seu grup ja ha fet en altres ocasions.
El President Sr. Esteve indica que es pren en consideració la petició però que es tracta
d’un aspecte en que caldrà comptar amb l’acord de totes les forces polítiques.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’addenda al conveni formalitzat en data 4 de desembre de 2013 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc de
col·laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social al
districte de Ciutat Vella.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 4 de desembre de 2013 es va formalitzar un conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc en què ambdues
institucions continuarien col·laborant en projectes de millora de les condicions de vida,
que suposessin una transformació urbana i social, en projectes de revitalització del
teixit urbà, l’establiment de projectes que tinguessin com a objecte la cohesió social i
territorial per tal de dotar d’una major qualitat de vida als veïns de Ciutat Vella.
Per aquestes actuacions i, d’acord amb el pacte segon d’aquest conveni, s’ha dotat
una aplicació pressupostària de 905.000 € al Pressupost de la Diputació de Barcelona
vigent.
Tal i com es va establir en el pacte quart del dit conveni, una comissió de seguiment
formada per representants d’ambdues entitats haurà de decidir en quins projectes
col·laboraran dins les diverses actuacions a efectuar a Ciutat Vella.
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La comissió de seguiment es va reunir en data 28 d’abril de 2014 i va estudiar la
proposta de l’Ajuntament de Barcelona que tenia per objecte re-organitzar diversos
centres de salut municipals dins del districte de Ciutat Vella i, amb aquesta finalitat,
s’hauran d’adequar diferents espais dins del districte.
Ambdues parts estan per tant interessades en col·laborar en la reordenació
d’equipaments al districte de Ciutat Vella i potenciar la cohesió social i territorial per tal
de dotar d’una major qualitat de vida als veïns de Ciutat Vella.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.1) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta d’addenda al conveni formalitzat en data 4 de desembre
de 2013 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir el
marc de col·laboració per a la realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social
al districte de Ciutat Vella, que literalment diu:
“ADDENDA AL CONVENI FORMALITZAT EN DATA 4 DE DESEMBRE DE 2013 ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER ESTABLIR EL
MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS D’UTILITAT
PÚBLICA I D’INTERÈS SOCIAL A CIUTAT VELLA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve
i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013; assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan
Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides 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.
AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, Tinent
d’Alcalde d’Habitat Urbà i President de Foment de Ciutat Vella, SA i de Barcelona
d’Infraestructures Municipals S.A., assistit pel Secretari General de la Corporació, Sr. Jordi
Cases i Pallarès.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. En data 4 de desembre de 2013 es va formalitzar un conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir el marc en què ambdues institucions
continuarien col·laborant en projectes de millora de les condicions de vida, que suposessin
una transformació urbana i social, en projectes de revitalització del teixit urbà, l’establiment
de projectes que tinguessin com a objecte la cohesió social i territorial per tal de dotar d’una
major qualitat de vida als veïns de Ciutat Vella.
Per aquestes actuacions i, d’acord amb el pacte segon d’aquest conveni, s’ha dotat una
aplicació pressupostària de 905.000 € al Pressupost de la Diputació de Barcelona vigent.
II. Tal i com es va establir en el pacte quart del dit conveni, una comissió de seguiment
formada per representants d’ambdues entitats haurà de decidir en quins projectes
col·laboraran dins les diverses actuacions a efectuar a Ciutat Vella.
La comissió de seguiment es va reunir en data 28 d’abril de 2014 i va estudiar la proposta
de l’Ajuntament de Barcelona que tenia per objecte reorganitzar diversos centres de salut
municipals dins del districte de Ciutat Vella i, amb aquesta finalitat, s’hauran d’adequar
diferents espais dins del districte.
D’entre altres programes que es podien portar a terme en aquesta nova adequació d’espais,
hi ha el programa Calor i Cafè que actualment es prestava des del centre SPOTT de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona situat al c/ Sant Honorat 5.
III. Ambdues parts estan per tant interessades en col·laborar en la reordenació
d’equipaments al districte de Ciutat Vella i potenciar la cohesió social i territorial per tal de
dotar d’una major qualitat de vida als veïns de Ciutat Vella.
IV. Que la minuta de conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de data .........
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és determinar les actuacions al districte de Ciutat Vella que
portarà a terme l’Ajuntament de Barcelona i en les que col·laborarà en el seu finançament la
Diputació de Barcelona, de conformitat amb el conveni de data 4 de desembre de 2013.
Segon.- Contingut de la col·laboració
Per a l’assoliment dels objectius del conveni, les parts es comprometen a col·laborar adquirint
els compromisos següents:
L’Ajuntament de Barcelona:
Portarà a terme les següents actuacions que afecten als següents equipaments dels quals
és titular l’Ajuntament de Barcelona:
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-

Adequació d’un nou espai al carrer Sant Oleguer 17:
En aquest nou espai es farà l’adequació de la planta baixa del local i 88 m2 de la Planta
1ª per encabir-hi el Centre d’Urgències i Assistència Primària Perecamps.

-

Adequació del Centre d’Urgències i Assistència Primària Perecamps ubicat a l’Av.
Drassanes 13-17:
En aquest espai s’encabiran les accions que s’han vingut realitzant a la Sala BaluardRobador 15. El Centre d’Atenció Sociosanitària- Sala Baluard acull un espai de
venopunció assistida pels usuaris d’heroïna amb un programa de manteniment amb
metadona. I el Centre Robadors acull un programa d’intercanvi de xeringues i educació
sanitària.
En aquest espai l’Ajuntament de Barcelona també es portarà a terme el programa calor i
cafè que té per finalitat reduir els danys associats al consum de drogues d’aquelles
persones consumidores i contribuir a la cobertura de necessitats bàsiques.

L’Ajuntament de Barcelona s’encarregarà de l’aprovació, licitació i execució dels diferents
projectes. I, una vegada es posi en funcionament, assumirà la gestió dels mateixos.
La Diputació de Barcelona:
La Diputació de Barcelona coadjuvarà al pagament del cost d’aquestes actuacions en un
import de 905.000 €.
D’aquesta aportació, la quantitat de cent vint-i-cinc mil (125.000) € es farà efectiva prèvia
presentació per part de l’Ajuntament de Barcelona de l’avantprojecte global de totes les
actuacions a realitzar (tant de la Fase 1, finançada per l’Ajuntament de Barcelona com de la
Fase 2 finançada pel Catsalut) i dels projectes executius, tots ells aprovats per l’òrgan
municipal corresponent, i les despeses ocasionades per la seva tramitació relatives a les
actuacions de la Fase 1 de finançament municipal, juntament amb el certificat de la
Intervenció Municipal.
La quantitat restant de set-cents vuitanta mil (780.000) € es farà efectiva a favor de
l’Ajuntament de Barcelona a mesura que vagi presentant factures o certificacions d’obra
pagades de conformitat amb el model justificatiu que es facilitarà per part de la Diputació de
Barcelona.
De conformitat amb el pacte quart del conveni marc del qual formarà part la present
addenda, la comissió de seguiment haurà de presentar un informe final comprensiu dels
projectes realitzats i de la correcta aplicació de la totalitat dels fons compromesos per la
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona en aquests projectes objecte d’aquesta
addenda.
Tercer.- Termini d’execució
L’execució d’aquestes actuacions d’adequació es durà a terme durant els anys 2014 i 2015
d’acord amb el pacte tercer del conveni formalitzat el 4 de desembre de 2013.
Quart.- Comissió de seguiment de l’execució dels projectes
Per tal de dur a terme el seguiment del compliment d’aquesta addenda els acords que
s’instrumenten, hi ha constituïda una comissió de seguiment recollida en el pacte quart del
conveni marc de data 4 de desembre de 2013.
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Aquesta comissió també s’encarregarà de fixar com es portarà a terme el traspàs del servei
del programa calor i cafè.
Cinquè.- Vigència de l’addenda
Aquesta addenda entrarà en vigor a la seva signatura i tindrà una vigència fins el 31 de
desembre de 2015, data en què finalitza també el conveni marc de referència.
Sisè.- Causes de resolució
Seran causes d’extinció de la present addenda les següents:
1234-

L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit.
La denúncia o incompliment d’alguna de les dues Entitats que el subscriuen.
Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.
La finalització del conveni marc del qual forma part aquesta addenda.

Setè.- Règim jurídic
La present addenda tindrà, al igual que el conveni del que formarà part, 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, per allò
previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses sorgides de la seva
interpretació, modificació, resolució i efectes podran ser resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les respectives parts signen el present conveni, a la ciutat i la
data que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte.”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa a favor de l’Ajuntament de
Barcelona amb C.I.F. número XXXXXXXXX de nou-cents cinc mil (905.000) € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/949A0/76200 del pressupost de la
Corporació de l’exercici 2014.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució l’Ajuntament de Barcelona.
Direcció de Serveis de Concertació Local
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
segona 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”.- 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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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.

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.
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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
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 segona 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

Ajuntament d'Alpens

XXXXXXXX

Ajuntament d'Alpens

XXXXXXXX

Ajuntament d'Avià

XXXXXXXX

Ajuntament d'Avià

XXXXXXXX

Ajuntament d'Avinyó

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

XXXXXXXX

Ajuntament de Bagà

XXXXXXXX

Ajuntament de Bagà

XXXXXXXX

Ajuntament de Bagà

XXXXXXXX

Ajuntament de Bagà

XXXXXXXX

Ajuntament de
Balsareny

XXXXXXXX

Línia de suport

Nom de l'actuació

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

7.901,98

14/X/110823

1440014483

1403003557

Línia de suport a la prestació
Línea de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals adequada de serveis públics locals
Reparació de la tanca de la zona
Línia de suport a les inversions
d'infraestructures de la Fàbrica
financerament sostenibles
vella
Línia de suport a la prestació
Manteniment del camp de futbol
adequada de serveis públics locals
municipal
Línia de suport a les inversions
Arranjament i pavimentació del
financerament sostenibles
Camí de Cal Tana i Vilamarí tram 1
Urbanització dels carrers de
Línia de suport a les inversions
connexió de la zona docent i
financerament sostenibles
esportiva

18.437,96

14/X/110824

1440014484

1403003556

21.776,77

14/X/110906

1440014632

1403003611

50.812,45

14/X/110907

1440014630

1403003609

72.708,23

14/X/111096

1440015074

1403003837

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

21.004,54

14/X/111055

1440014718

1403003776

15.125,00

14/X/111057

1440014958

1403003775/1

33.885,59

14/X/111056

1440014959

1403003775/2

21.195,44

14/X/111085

1440014975

1403003785

16.653,71

14/X/111086

1440014973

1403003781/1

30.208,86

14/X/111088

1440014974

1403003781/2

4.575,29

14/X/111087

1440014969

1403003781/3

23.343,70

14/X/111058

1440014964

1403003788

Va pública: manteniment, neteja i
enllumenat

Implementació de biomassa per a
la calefacció de l'edifici de
l'Ajuntament i Llar d'infants
municipal
Millores en el sistema de depuració
Línia de suport a les inversions
d'aigües residuals de Sant
financerament sostenibles
Sebastià dels Gorgs
CAMPANYA PROMOCIÓ I
Línia de suport a la prestació
CONSERVACIÓ VIES
adequada de serveis públics locals
PÚBLIQUES I CAMINS
Línia de suport a les inversions
MUR DE PEDRA I REOMPLERT
financerament sostenibles
APARCAMENT MUNICIPAL
Línia de suport a les inversions
SUBSTITUCIÓ DE CLAVAGUERA
financerament sostenibles
DE FORMIGO
Línia de suport a les inversions
MILLORA ENERGETICA
financerament sostenibles
ESCOLES
Línia de suport a la prestació
AJUDA PRESTACIÓ SERVEIS
adequada de serveis públics locals
PUBLICS LOCALS
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Balsareny

XXXXXXXX

Ajuntament de
Calldetenes

XXXXXXXX

Ajuntament de Callús

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellet i la Gornal

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellet i la Gornal

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellnou de Bages

XXXXXXXX

Ajuntament de
Centelles

XXXXXXXX

Ajuntament de
Centelles

XXXXXXXX

Ajuntament de
Centelles

XXXXXXXX

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport

Nom de l'actuació

SUBST. LLUMINARIES
EXISTENTS VSAP PER TECN.
LED AL POL. I. LA COROMINA
PROJECTE MILLORA
Línia de suport a les inversions
INTERSECCIO CTRA N-141D
financerament sostenibles
AMB CARRER BARCELONA
PAVIMENTACIO CAMP DE
Línia de suport a les inversions
FUTBOL MUNICIPAL AMB
financerament sostenibles
GESPA ARTIFICIAL
Línia de suport a la prestació
MANTENIMENT EDIFICIS
adequada de serveis públics locals
MUNICIPALS
PROJECTE CONSTRUCTIU DE
Línia de suport a les inversions
MILLORA DE LA XARXA
financerament sostenibles
D'HIDRANTS DE LA GORNAL
URBANITZACIÓ DELS
Línia de suport a les inversions
ACCESSOS I DE L'APARCAMENT
financerament sostenibles
ALS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Despeses en manteniment
Línia de suport a la prestació
d'espais públics i equipaments
adequada de serveis públics locals
municipals
Projecte per les obres de
Línia de suport a les inversions
pavimentació del carrer de Josep
financerament sostenibles
Falgueras
Memòria valorada reforma i
Línia de suport a les inversions
millores a les instal·lacions pistes
financerament sostenibles
de tennis municipals
Línia de suport a la prestació
Aportació Entitat Municipal
adequada de serveis públics locals
Descentralitzada Bellaterra
Línia de suport a les inversions
Adquisició de Sòl
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
Inversions en Equipaments (
financerament sostenibles
esportius, culturals, cívics, etc)
Línia de suport a les inversions
Intervencions diverses en l'espai
financerament sostenibles
urbà Barri Cerdanyola 2.000
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
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Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

54.468,64

14/X/111059

1440014965

1403003787

73.426,68

14/X/110764

1440014152

1403003657

70.857,00

14/X/110908

1440014629

1403003656

21.739,74

14/X/111000

1440014653

1403003647

50.726,06

14/X/111001

1440014760

1403003646

67.859,76

14/X/110765

1440014137

1403003649

47.213,69

14/X/110706

1440014243

1403003660

95.910,81

14/X/110707

1440014240

1403003658/1

14.254,46

14/X/110708

1440014241

1403003658/2

44.636,82

14/X/111044

1440014755

1403003790

25.000,00

14/X/111046

1440014753

1403003789/1

414.000,00

14/X/111045

1440014754

1403003789/2

95.000,00

14/X/111047

1440014756

1403003789/3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de
Collsuspina

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de Copons XXXXXXXX
Ajuntament de Copons XXXXXXXX
Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de FigaróMontmany

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport

Nom de l'actuació

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Suport prestació adequada dels
serveis públics de Colluspina

7.946,94

14/X/111023

1440014855

1403003695

Centre Educatiu i Plurifuncional

18.542,86

14/X/110822

1440014856

1403003694

7.929,75

14/X/111060

1440014966

1403003793

18.502,75

14/X/111061

1440014967

1403003791

20.217,76

14/X/111041

1440014662

1403003834

14.441,90

14/X/111042

1440014660

1403003833/1

32.732,88

14/X/111043

1440014661

1403003833/2

20.593,30

14/X/111019

1440014858

1403003697

48.051,03

14/X/111020

1440014859

1403003696

suport escola de musica

22.148,34

14/X/110993

1440014738

1403003671

REHABILITACIO DE COBERTES I
REFORMA INTERIOR DEL
TEATRE MUNICIPAL

51.679,45

14/X/110994

1440014727

1403003670

Pavimentació camins rurals

28.279,33

14/X/110985

1440014679

1403003645

7.771,07

14/X/111017

1440014888

1403003699

18.132,50

14/X/111018

1440014887

1403003698

24.388,33

14/X/110901

1440014535

1403003653

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Ajuntament de Gualba

XXXXXXXX

Ajuntament de Gualba

XXXXXXXX

Ajuntament de Gurb

XXXXXXXX

Ajuntament de Gurb

XXXXXXXX

Ajuntament de les
Masies de Roda

XXXXXXXX

Ajuntament de Mura

XXXXXXXX

Ajuntament de Mura

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Ajuntament de Puig-reig

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Neteja i manteniment d'edificis
municipals
Urbanització de l'entorn de la
carretera de Copons
Despeses corrents en béns i
serveis: subministrament d'energia
elèctrica
Millora de les vies públiques
Liquidació inversions servei
d'aigües
MANTENIMENT DE LA
PRESTACIÓ ADEQUADA DELS
SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE
GUALBA
CAMP DE FUTBOL A CAN
PAHISSA

SERVEI ASSISTENCIA A LES
PERSONES
CONSTRUCCIÓ DE SERVEIS
HIGIÈNIC-SANITARIS CENTRE
CIVIC LA FABRICA
ENLLUMENAT PÚBLIC
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Ens destinatari

Ajuntament de Puig-reig

NIF

Línia de suport

Nom de l'actuació

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ
DE DIFERENTS CARRERS DEL
POBLE

56.906,10

14/X/110902

1440014534

1403003651

7.761,82

14/X/111062

1440014970

1403003795

18.110,91

14/X/111063

1440014971

1403003794

45.609,72

14/X/110988

1440014786

1403003690

42.000,00

14/X/110990

1440014781

1403003689/1

30.000,00

14/X/110991

1440014782

1403003689/2

34.422,69

14/X/110989

1440014785

1403003689/3

7.704,96

14/X/111081

1440015042

1403003798

17.978,24

14/X/111082

1440015041

1403003797

46.503,61

14/X/111092

1440015081

1403003839

11.000,00

14/X/111093

1440015082

1403003838/1

51.508,41

14/X/111094

1440015083

1403003838/2

46.000,00

14/X/111095

1440015084

1403003838/3

121.045,46

14/X/110903

1440014571

1403003687

Ajuntament de Pujalt

XXXXXXXX

Ajuntament de Pujalt

XXXXXXXX

Ajuntament de Roda
de Ter
Ajuntament de Roda
de Ter
Ajuntament de Roda
de Ter
Ajuntament de Roda
de Ter

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de Sagàs

XXXXXXXX

Ajuntament de Sagàs

XXXXXXXX

Ajuntament de Sallent

XXXXXXXX

Ajuntament de Sallent

XXXXXXXX

Ajuntament de Sallent

XXXXXXXX

Ajuntament de Sallent

XXXXXXXX

Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
Serveis públics a Pujalt
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
inversions a Pujalt (Millora de la
financerament sostenibles
Xarxa d’aigües)
Línia de suport a la prestació
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
Rehabilitació del pont vell
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
Millora de l'enllumenat públic
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
Repavimentació de carrers
financerament sostenibles
SUPORT AL FINANÇAMENT DE
Línia de suport a la prestació
LA DESPESA CORRENT I LLOCS
adequada de serveis públics locals
DE TREBALL
ARRANJAMENT I MILLORA DEL
Línia de suport a les inversions
CAMÍ DE LA GUÀRDIA A
financerament sostenibles
GIRONELLA.
Línia de suport a la prestació
Prestació adequada serveis públics
adequada de serveis públics locals
locals
Línia de suport a les inversions
Pavimentació camí del Serrat del
financerament sostenibles
Xipell
Línia de suport a les inversions
Millores voreres del carrer
financerament sostenibles
Carretera
Millora d'un tram de claveguera
Línia de suport a les inversions
entre el Passeig del Riu i el carrer
financerament sostenibles
Carretera
PAGAMENT FACTURA NÚM.
Línia de suport a la prestació
00703FACT140011 MES D'ABRIL
adequada de serveis públics locals
SERVEI NETEJA VIÀRIA
MUNICIPI
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant
Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant
Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant
Feliu de Codines
Ajuntament de Sant
Feliu de Codines

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

172.439,41

14/X/110905

1440014567

1403003686/1

110.000,00

14/X/110904

1440014569

1403003686/2

7.621,65

14/X/110913

1440014495

1403003606

Arranjament carrer Alou. Fase 1

17.783,86

14/X/110914

1440014500

1403003605

Gestió piscina municipal 2014

8.674,21

14/X/111008

1440014659

1403003668

Construcció paviment en la zona
d'equipaments La Codina

20.239,83

14/X/111009

1440014656

1403003667

Nom de l'actuació

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

REHABILITACIÓ EDIFICI
CULTURAL PLAÇA ESGLÉSIA
REMODELACIÓ GESPA CAMP
FUTBOL RUIZ CASADO
Manteniment dels serveis recollida
residus urbans i xarxa d'aigua

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Passius financers 2014

22.113,96

14/X/110997

1440014646

1403003655

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Urbanització carrers Anton de
Fluvià i Segadors

51.599,23

14/X/110998

1440014654

1403003654

45.466,91

14/X/111010

1440014695

1403003652

17.362,13

14/X/111011

1440014692

1403003650/1

52.067,78

14/X/111013

1440014693

1403003650/2

36.659,56

14/X/111012

1440014694

1403003650/3

78.019,50

14/X/110999

1440014714

1403003664

118.387,62

14/X/111083

1440014919

1403003800

276.237,78

14/X/111084

1440014918

1403003799

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de Sant
Feliu de Codines

XXXXXXXX

Ajuntament de Sant
Feliu de Codines

XXXXXXXX

Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà

XXXXXXXX

Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Joan Despí

Import
concedit
(EUR)

Línia de suport

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
Despeses ordinàries d'enllumenat
adequada de serveis públics locals
públic
Línia de suport a les inversions
Millora de la xarxa de clavegueram
financerament sostenibles
i reguerots
Millora i arranjament de dos
Línia de suport a les inversions
equipaments esportius municipals:
financerament sostenibles
pista poliesportiva i piscina
Línia de suport a les inversions
Actuacions al cementiri municipal
financerament sostenibles
Instal.lació d’una caldera de
Línia de suport a les inversions
biomassa a la Residència d'avis i
financerament sostenibles
centre de dia "Fundació Gallifa"
Línia de suport a la prestació
Manteniment i millora dels parcs
adequada de serveis públics locals
públics
Línia de suport a les inversions
Reurbanització carrer Montilla
financerament sostenibles
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Ens destinatari

NIF

Línia de suport

Nom de l'actuació

Ajuntament de Sant
Martí d'Albars

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Ajuntament de Sant
Martí d'Albars

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Prestació de serveis del capítol 2
de despeses
Millora i condicionament dels
accessos als nuclis de La Blava i
Sant Martí i a masies

Ajuntament de Sant
Martí d'Albars

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Ajuntament de Sant
Martí de Tous

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Ajuntament de Sant
Martí de Tous
Ajuntament de Sant
Martí de Tous
Ajuntament de Sant
Martí de Tous
Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Ajuntament de Sant
Quirze de Besora

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Ajuntament de Sant
Quirze de Besora

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Millora de camins locals
SUPORT A LA PRESTACIÓ
ADEQUADA DE SERVEIS
PÚBLICS LOCALS
ADEQUACIÓ DE VIES
PÚBLIQUES
ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENTS
PÚBLICS
ADEQUACIÓ DE PARCS I
JARDINS
Suport manteniment pavelló
d'esports municipal
Adequació instal.lació elèctrica i
millora eficiència energètica del
Castell de Sant Martí Sarroca
Subministrament energia elèctrica
Subministre i Instal.lació de 13
fanals solars model Junior per
il.luminar zona peatonal ctra. BV1001
Instal.lació alarma i radiadors
elèctrics "Centre Polivalent Josep
Mª Torras Cao - La Fàbrica"
Despeses d'enllumenat públic
2014
Obres de millora d'enllumenat,
pavimentació i carrers de la via
pública
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Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

7.638,84

14/X/111070

1440015045

1403003802

15.201,83

14/X/111071

1440015043

1403003801/1

2.622,14

14/X/111072

1440015044

1403003801/2

20.315,61

14/X/110909

1440014440

1403003678

25.820,03

14/X/110912

1440014439

1403003677/1

5.530,00

14/X/110910

1440014442

1403003677/2

16.053,07

14/X/110911

1440014441

1403003677/3

22.939,08

14/X/110915

1440014493

1403003644

53.524,51

14/X/110916

1440014494

1403003643

8.005,12

14/X/110766

1440014202

1403003680

15.100,80

14/X/110767

1440014159

1403003679/1

3.577,82

14/X/110768

1440014168

1403003679/2

21.615,44

14/X/110673

1440014239

1403003682

50.436,04

14/X/110674

1440014242

1403003681
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Ens destinatari

NIF

Línia de suport

Nom de l'actuació

Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Prestació del servei de neteja
viària
Millora i canvi de l'enllumenat
públic dels sectors del municipi
energèticament més ineficients

Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Riuprimer
Ajuntament de Santa
Fe del Penedès
Ajuntament de Santa
Fe del Penedès
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

XXXXXXXX

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

XXXXXXXX

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

XXXXXXXX

Ajuntament de Santa
Maria de Merlès

XXXXXXXX

Ajuntament de Santa
Maria de Merlès

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
Ampliació del carrer Santa Eugènia
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
Adequació de la instal·lació
financerament sostenibles
elèctrica del teatre municipal
Línia de suport a les inversions
URBANITZACIÓ ZONA VERDA,
financerament sostenibles
PARC DE VENTALLOLA
Línia de suport a la prestació
ENLLUMENAT PÚBLIC:
adequada de serveis públics locals
manteniment i consum
Línia de suport a les inversions
Millores de l'enllumenat del
financerament sostenibles
municipi
Línia de suport a la prestació
Recollida de residus
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
Remodelació talussos sobre el riu
financerament sostenibles
Anoia al Barri del Pi
FINANÇAMENT DELS SERVEIS
Línia de suport a la prestació
PÚBLIC LOCALS - DESPESES
adequada de serveis públics locals
PASSIUS FINANCERS
ENLLUMENAT EXTERIOR PER
Línia de suport a les inversions
LA IL·LUMINACIÓ D’UN TRAM DE
financerament sostenibles
VIAL ENTRE ELS NUCLIS DE
MUSCAROLA I LA ROVIRA
INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE
Línia de suport a les inversions
CLAVEGUERAM DEL NUCLI DE
financerament sostenibles
CAN FERRAN
SUPORT AL FINANÇAMENT DE
Línia de suport a la prestació
LA DESPESA CORRENT I LLOCS
adequada de serveis públics locals
DE TREBALL
Línia de suport a les inversions
ARRANJAMENT DE DIVERSOS
financerament sostenibles
CAMINS VEINALS DEL MUNICIPI
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Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

48.157,81

14/X/111048

1440014923

1403003806

112.368,23

14/X/111049

1440014922

1403003805

60.443,63

14/X/111022

1440014873

1403003700/1

11.947,24

14/X/111021

1440014874

1403003700/2

67.925,88

14/X/111050

1440014675

1403003807

7.999,83

14/X/111051

1440014790

1403003809

18.666,28

14/X/111052

1440014954

1403003808

25.988,98

14/X/110769

1440014276

1403003666

141.721,62

14/X/110770

1440014275

1403003665

47.136,99

14/X/111014

1440014810

1403003702

39.986,31

14/X/111016

1440014811

1403003701/1

70.000,00

14/X/111015

1440014812

1403003701/2

7.731,40

14/X/111073

1440015040

1403003811

18.039,94

14/X/111074

1440015039

1403003810
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NIF

Línia de suport

Nom de l'actuació

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

Ajuntament de Santa
Maria de Miralles

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

FASE 1ª PROJECTE DE
REPOSICIÓ DE TRAMS DE LA
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
POTABLE

25.586,22

14/X/111004

1440014807

1403003662

Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Centre formació ocupacional

253.594,11

14/X/110987

1440014645

1403003692/1

Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

108.683,19

14/X/110986

1440014651

1403003692/2

Ajuntament de
Sobremunt

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

7.619,01

14/X/111090

1440015078

1403003843

17.777,68

14/X/111091

1440015079

1403003842

96.636,95

14/X/111075

1440014961

1403003813

225.486,22

14/X/111076

1440014962

1403003812

20.642,22

14/X/110917

1440014607

1403003642

48.165,19

14/X/110918

1440014612

1403003641

7.849,09

14/X/111053

1440014949

1403003815

18.314,54

14/X/111054

1440014947

1403003814

433.567,41

14/X/110995

1440014726

1403003661

Reforma de la coberta de l'Escola

6.147,22

14/X/110820

1440014155

1403003669/1

Pavimentació del camí d'accés a
l’església i Cementiri

20.307,32

14/X/110821

1440014367

1403003669/2

Ens destinatari

Ajuntament de
Sobremunt
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Vallbona d'Anoia
Ajuntament de
Vallbona d'Anoia
Ajuntament de
Vallcebre
Ajuntament de
Vallcebre

XXXXXXXX

Ajuntament de Vic

XXXXXXXX

Ajuntament de
Vilanova de Sau
Ajuntament de
Vilanova de Sau

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Parc central fase 3 edif i ordenació
de volums escomeses i
instal·lacions
Despeses financeres del préstec i
manteniment del servei
d'enllumenat públic
Inversió en millores a la xarxa
d'aigua potable
Despeses de personal de la Policia
Local
Obres de millora urbanística del
sector consolidat de Sant Daniel
Suport a la prestació adequada de
serveis públics locals
Arranjament vies públiques : vials i
voreres carrers de la població
Prestació adequada de serveis
municipals
Actuació de Millora a l'Edifici
Plurifuncional de Vallcebre
PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE COBERTA, FAÇANA I
RECONSTRUCCIÓ PARCIAL DE
L'ESTRUCTURA DE LA CASA DE
CONVALESCÈNCIA, FASE 2
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Ens destinatari
Ajuntament de
Vilanova del Camí
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de
Vilanova del Vallès

XXXXXXXX

Ajuntament de
Vilanova del Vallès

XXXXXXXX

Ajuntament de
Vilanova del Vallès

XXXXXXXX

Ajuntament de Viver i
Serrateix

XXXXXXXX

Ajuntament d'Igualada

XXXXXXXX

Ajuntament d'Igualada

XXXXXXXX

Ajuntament d'Igualada

XXXXXXXX

Línia de suport

Nom de l'actuació

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals

REHABILITACIÓ DEL CENTRE
URBÀ, 2a FASE, ETAPA A
Millores i manteniment a les vies
públiques de Vilanova i la Geltrú
Rehabilitació d'edificis municipals
destinats al servei públic local
Servei de manteniment i neteja de
jardins
Línia de suport a la prestació
Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics locals
adequada de serveis públics locals
a Vilanova del Vallès
Obres de millora de nus BV-5001Línia de suport a les inversions
Cruïlla amb la BP-5002 (Codi:
financerament sostenibles
3917-PC-01)
Adequació i millora de l'enllumenat
Línia de suport a les inversions
públic i l'accessibilitat del Carrer la
financerament sostenibles
Palma (Vilanova del Vallès)
ADEQUACIÓ DE LES ZONES DE
Línia de suport a les inversions
CONTENIDORS DELS SECTORS
DE VIVER, SERRATEIX I SANT
financerament sostenibles
JOAN DE MONTDARN
Línia de suport a les inversions
PROJECTE D'ADEQUACIÓ
financerament sostenibles
VORERES
Línia de suport a les inversions
PASSAREL.LA AVINGUDA GAUDÍ
financerament sostenibles
Línia de suport a les inversions
ARRANJAMENT VORERES
financerament sostenibles
POLÍGON

49/247

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Sol·licitud “PMT”

Operació
comptable

180.241,68

14/X/110996

1440014730

1403003659

336.984,12

14/X/111218

1440014721

1403003967/1

130.000,00

14/X/111217

1440014733

1403003967/2

200.136,06

14/X/111216

1440015305

1403003968

44.312,54

14/X/111078

1440014951

1403003817

52.600,96

14/X/111079

1440014953

1403003816/1

50.794,96

14/X/111080

1440014952

1403003816/2

25.780,16

14/X/111077

1440015058

1403003818

238.988,81

14/X/111005

1440014544

1403003663/1

129.992,25

14/X/111006

1440014545

1403003663/2

52.822,20

14/X/111007

1440014546

1403003663/3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- DESESTIMAR per presentació duplicada les sol·licituds que s’indiquen a
continuació 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

ENLLUMENAT EXTERIOR PER LA
Línia de suport a les inversions IL·LUMINACIÓ D'UN TRAM DE VIAL
financerament sostenibles
ENTRE ELS NUCLIS DE
MUSCAROLA I LA ROVIRA

Import sol·licitat

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

XXXXXXXX

Ajuntament de FigaróMontmany

XXXXXXXX

Línia de suport a la prestació
adequada de serveis públics
locals

Despeses corrents en béns i serveis:
subministrament d'energia elèctrica

20.217,76

Ajuntament de FigaróMontmany

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Millorem Figaró-Montmany 20132014

47.631,01

Ajuntament de
Collsuspina

XXXXXXXX

Línia de suport a les inversions
financerament sostenibles

Centre Educatiu i Plurifuncional

26.489,80
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39.986,31

Estat
Desestimada per
incompliment dels
requisits de la
convocatòria
Desestimada per
incompliment dels
requisits de la
convocatòria
Desestimada per
incompliment dels
requisits de la
convocatòria
Desestimada per
incompliment dels
requisits de la
convocatòria

Valoració /
Motivació

Reg. electrònic

Sol·licitud
duplicada

1440014841

Sol·licitud
duplicada

1440014490

Sol·licitud
duplicada

1440014489

Sol·licitud
duplicada

1440014446
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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.
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, rebutjar el
requeriment presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra l’acord adoptat per la
Junta de Govern, en sessió celebrada de 29 de maig de 2014, que dóna de baixa
un ajut aprovat en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les
infraestructures del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” com
a conseqüència de la no justificació dins el termini conferit a l’efecte.- 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 de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de maig de 2014,
va aprovar el tancament i liquidació definitiva de les actuacions aprovades en el marc
de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del Pla “Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011”, i va donar de baixa per revocació diversos ajuts en
el marc del referit Pla que no es van justificar dins el termini conferit a l’efecte, entre els
quals es va incloure l’ajut següent:
Ens
NIF
Actuació
Codi Xarxa
Centre gestor
Import aprovat
Import de la baixa

AJ. SABADELL
XXXXXXXXX
Millora Calçada BV-1414 t.m. Sabadell
09X58044
Gerència Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
2.000.000,00 euros
2.000.000,00 euros

La baixa i liquidació definitiva de la subvenció de 2.000.000 € atorgada a l’Ajuntament
de Sabadell en el marc del Pla XBMQ 2008-2011–baixa objecte del requeriment del
propi Ajuntament que aquí es considera- va ser aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona a proposta de la Direcció de Serveis de Concertació Local en
raó del règim de concertació actualment aplicable a les actuacions aprovades en el
marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del Pla XBMQ 20082011.
Aquest règim ve definit pel Protocol general del Pla “Xarxa de Governs locals 20122015”, Pla i Protocol aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 31 de
maig de 2012. El Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” es defineix com
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de
la Diputació, i el seu Protocol general té com a finalitat establir el marc general i la
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin en
el marc del Pla.
L’esmentat Protocol general inclou una disposició transitòria primera –sota el títol “Pla
de concertació XBMQ”- que, en el seu punt segon, regula els terminis màxims per a
l’execució i justificació de les actuacions corresponents a l’àmbit de suport als
equipaments i a les infraestructures, tot determinant els terminis màxims de referència
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en les dates de 31 de desembre de 2013 i de 31 de març de 2014, respectivament. En
el seu punt quart la mateixa disposició reconeix expressament que, una vegada
finalitzats aquests terminis, la Junta de Govern procedirà a liquidar i a donar de baixa
les actuacions no justificades, donant-ne compte al Ple per al seu coneixement i
efectes.
En vista d’aquest fonament normatiu, transcorregut el termini màxim de justificació, per
decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de 10 d’abril de 2014 es va
aprovar l’obertura d’un període d’audiència previ al tancament i liquidació per a la
presentació de la documentació justificativa corresponent a aquelles actuacions
concertades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del
Pla de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” que es trobaven
pendents de justificació total o parcial. En transcórrer el referit període d’audiència, per
acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió celebrada de 29 de maig de 2014
(acord 227/2014), es va procedir a la liquidació econòmica i administrativa dels ajuts
que no es van justificar degudament dins el termini conferit a l’efecte.
Posteriorment, en sessió ordinària de 26 de juny de 2014, el Ple de la Diputació de
Barcelona va restar assabentat de l’acord adoptat per la Junta de Govern quant al
tancament i liquidació definitiva de les actuacions formalitzades en el marc del Pla
XBMQ 2008-2011 i la liquidació econòmica i administrativa dels ajuts aprovats en el
marc del Pla de referència que no havien estat degudament justificats dins del termini
conferit a l’efecte.
L’esmentat acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va ser
degudament notificat a l’Ajuntament de Sabadell i el 8 d’agost de 2014 es va registrar
d’entrada en aquesta Corporació un requeriment previ interposat per l’Ajuntament de
Sabadell emès, en base al Decret d’Alcaldia 7845/2014, d’acord amb l’art. 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol.
Aquest requeriment té per objecte sol·licitar la revocació o anul·lació de l’acord
227/2014 en allò relatiu a la baixa de l’ajut econòmic de 2.000.000 € atorgat a
l’Ajuntament de Sabadell per l’actuació consistent en la millora de la calçada de la
carretera B-1414 del seu terme municipal.
Davant el requeriment interposat per part de l’Ajuntament de Sabadell, la direcció de
Serveis de Concertació Local emet un informe de data 15 de setembre de 2014, que
s’annexa a aquest dictamen, en el que es justifica, al seu punt tercer, la baixa dels
imports pendents d’executar i justificar per part de l’Ajuntament de Sabadell en no
haver-se aportat a la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa de
l’execució de les obres objecte de suport, malgrat existir diverses comunicacions entre
dit Ajuntament i aquesta Corporació, tal i com es fa constar en l’esmentat informe:
“(...) Un cop exposats els termes tant del Conveni específic de col·laboració signat amb
l’Ajuntament de Sabadell als efectes de l’execució de les obres de millora de la calçada de
la carretera BV-1414 al terme municipal de Sabadell (text aprovat per acord 756/09 de la
Junta de Govern), com del règim de concertació en què s’emmarca (en particular, disposició
transitòria primera del Protocol general del Pla Xarxa de Governs locals 2012-2015), que
fixa molt clarament els terminis màxims d’execució i justificació de les actuacions en matèria
d’infraestructures del Pla XBMQ 2008-2011, cal constatar que l’Ajuntament de Sabadell en
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cap cas ha aportat a la Diputació de Barcelona prova documental de la licitació de
l’obra que havia de finançar-se, així com tampoc cap document acreditatiu d’un
principi d’execució. De fet, el propi requeriment de l’Ajuntament de Sabadell causa
d’aquest informe ressegueix el contingut de les comunicacions existents entre dit
Ajuntament i la Diputació de Barcelona amb relació a l’estat de les obres objecte del
finançament pactat per via del Conveni XBMQ 2008-2011, subscrit l’any 2009, i que en
l’apartat anterior han estat exposades:
•

Al primer semestre de l’any 2013, anualitat en què teòricament havia de concloure’s
l’execució de l’actuació, l’Ajuntament de Sabadell va informar a la Diputació del retard
generat per l’entitat urbanística col·laboradora i va sol·licitar (en carta del Sr. Alcalde
Joan Carles Sánchez de data 27 de maig de 2013, adreçada al president de la
Diputació) “una ampliació dels terminis d’execució i justificació de l’obra, a l’efecte que,
en cas de no poder finalitzar l’actuació a 31 de desembre de 2013, com està previst, es
possibiliti prosseguir pel temps indispensable”.

•

Mesos després i poc abans de l’expiració del termini màxim fixat per a l’execució de
l’obra a finançar, l’Ajuntament de Sabadell remet al diputat delegat per a la Cooperació
Local una carta de 20 de novembre de 2013 en què ja es manifesta clarament la
impossibilitat de concloure l’obra en termini en la mesura que s’afirma que “En aquests
moments preveiem que la finalització de l’execució de les obres del Projecte executiu
de l’accés sud a Sabadell, àmbit del Portal sud, objecte de l’acció concertada, serà a
finals de l’any 2014. És per això que sol·licitem una pròrroga del termini d’execució i
justificació de despeses (...)”.

•

Ja en el marc del període d’audiència previ al tancament i liquidació de l’àmbit de
suport als equipaments i a les infraestructures del Pla XBMQ, audiència aprovada per
Decret del diputat delegat per la Cooperació Local de data 10 d’abril de 2014, la
informació rebuda de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a l’actuació “millora de la
calçada de la carretera BV-1414”, només ha estat aquella exposada en una carta del
Sr. Alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, registrada d’entrada en aquesta
Corporació amb data 29 d’abril de 2014. En aquesta carta el Consistori manifesta la
seva voluntat de realitzar l’actuació i mantenir en conseqüència l’ajut econòmic de la
Diputació de Barcelona, però no s’acredita l’estat d’execució de l’actuació referida, no
aportant cap informació relativa a l’inici i finalització prevista per les obres ni cap altra
informació concreta relativa a la seva execució. (...)“

El punt quart de l’informe de la direcció de Serveis de Concertació Local de data 15 de
setembre de 2014 sosté la procedència en Dret del procediment de baixa i liquidació
de l’ajut econòmic del Pla 2008-2011, així com també la motivació adequada i suficient
d’aquest acte, en els termes literals següents:
“ (...)4.1. És per tot això que el vigent règim transitori del Pla “Xarxa de Governs Locals”
relatiu a l’anterior Pla XBMQ 2008-2011, així com la manca de justificació en termini per
l’Ajuntament de Sabadell de l’actuació “millora de la calçada de la carretera BV-1414”
pactada l’any 2009, determinaven l’obligada procedència de l’aprovació per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona -celebrada el 29 de maig de 2014- del tancament i
liquidació definitiva en general de les actuacions del Pla XBMQ 2008-2011, aprovades en el
marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures, i de la baixa de l’ajut
econòmic relatiu a dita actuació de l’Ajuntament de Sabadell en particular.
Com s’ha exposat, tant en el període d’audiència obert arran del Decret del diputat delegat
per a la Cooperació Local de 10 d’abril de 2014 com en les comunicacions antecedents
abans esmentades, l’Ajuntament de Sabadell en cap cas ha procedit a la necessària
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justificació de la despesa, ni tan sols amb relació a l’inici de l’execució o respecte d’una
licitació. Simplement s’ha limitat a exposar els motius del retard en l’execució,
circumstàncies no constitutives de força major que no l’exoneraven de justificar la despesa
en el termini pactat en el Conveni, subscrit l’any 2009 en el marc del Pla XBMQ 2008-2011, i
determinat en el règim de concertació en què s’emmarca l’actuació.
És més, a la vista de les diverses cartes remeses per l’Ajuntament de Sabadell a la
Diputació de Barcelona amb relació al retard en l’execució de l’actuació, l’assumpció pel
Consistori del seu propi incompliment dels terminis d’execució i justificació marcats pel
règim de concertació i pel propi Conveni és la base de totes elles: A la carta de 27 de maig
de 2013, remesa pel Sr. Alcalde Joan Carles Sánchez, en principi es manté que, malgrat els
problemes, l’actuació es podrà executar en termini, si bé alhora es sol·licita una ampliació
dels terminis d’execució i justificació de les obres; a la posterior carta de 20 de novembre de
2013, signada pel Sr. Josep Ayuso Raya, tinent d’Alcalde de l’Àrea d’urbanisme, habitatge i
espai públic de l’Ajuntament de Sabadell, s’afirma que “preveiem que la finalització de
l’execució de les obres del Projecte executiu de l’accés sud a Sabadell, àmbit del Portal sud,
objecte de l’acció concertada, serà a finals de l’any 2014”; i a l’escrit de 29 d’abril de 2014, ja
en el període d’audiència previ al tancament i liquidació del Pla XBMQ 2008-2011,
l’Ajuntament de Sabadell confirma la petició de pròrroga del termini d’execució de les obres i
de justificació de la despesa fins a finals de l’any 2014.
En aquest sentit, al propi requeriment de data 4 d’agost de 2014 causa d’aquest informe,
l’Ajuntament de Sabadell insta a què “se li atorgui una pròrroga del termini i, donades les
especials circumstàncies que han concorregut en el present cas, s’accepti també la
possibilitat de tornar a negociar el citat Conveni”.
Davant d’aquesta petició de pròrroga, el fet de la no aportació de cap prova documental
d’un principi d’execució de l’actuació o d’una justificació parcial de la despesa en el
termini procedent (i de fet ni en el propi requeriment causa d’aquest informe), per
aplicació del règim de concertació en què s’emmarca l’ajut econòmic en qüestió (règim
constituït tant per la disposició transitòria primera del Protocol general vigent com pel
Conveni específic de col·laboració referent al propi ajut) impossibilitava el manteniment
pressupostari del crèdit de 2.000.000 € corresponent a l’ajut econòmic relatiu a l’actuació
“millora de la calçada de la carretera BV-1414” de l’Ajuntament de Sabadell i determinava la
necessària baixa de l’actuació.
4.2. El requeriment de l’Ajuntament de Sabadell assenyala també el suposat incompliment
per la Diputació de Barcelona, en l’acord 227/14 adoptat per la Junta de Govern en sessió
de 29 de maig de 2014, del deure de motivació dels actes administratius. En aquest sentit
cal recordar que el deure de motivació dels actes administratius respon al principi
d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics recollit a l'art. 9.3 de la CE i és la premissa
fonamental per al control de la seva legalitat.
No obstant això, cal tenir en compte la interpretació flexible d'aquest deure per part de la
jurisprudència en considerar que els actes administratius constitueixen una "unitat orgànica"
amb l'expedient del qual depenen. D’acord amb aquesta interpretació, la mera al·legació de
la manca de motivació d'un acte administratiu no pot justificar per si mateixa l’existència d’un
vici d’anul·labilitat d’un acte administratiu si l’administació que emet l’acte ha reconegut a
l’interessat l’accés a la documentació obrant a l’expedient i ha efectuat remissió a la
documentació i a la normativa pertinent. En aquest sentit, la manca de motivació al·legada
només donarà lloc a l’anul·labilitat de l'acte si, a conseqüència de la mateixa, s'ha causat
una indefensió a l'interessat o se li ha privat l'accés a la documentació administrativa i al seu
expedient. A més, no és només que en aquest cas es produís una motivació in aliunde, o
per remissió als informes i resolucions que varen precedir l’acord de baixa de l’actuació, sinó
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que, com s’ha exposat, el marc normatiu i convenial, del qual ha tingut coneixement en tot
moment l’Ajuntament de Sabadell, obligava a la baixa de l’ajut econòmic que l’Ajuntament
de referència pretén impugnar (...).”

En el punt cinquè de l’informe de la directora de serveis de Concertació Local s’hi fan
constar les argumentacions adreçades a acreditar la no concurrència de les
circumstàncies excepcionals que justificarien l’atorgament d’una pròrroga dels terminis
d’execució i justificació:
“(...) 5.1. Si bé la normativa general en matèria de subvencions preveu la possibilitat de
sol·licitar la pròrroga del termini de justificació de les actuacions, és l’administració
concedent, en aquest cas la Diputació de Barcelona, qui compta amb la potestat, sempre
dins els límits de la discrecionalitat, d’atorgar o no la pròrroga que es sol·licita. D’aquí que
les sol·licituds de pròrroga formulades per l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant les cartes de
data 27 de maig de 2013 i 20 de novembre de 2013, es consideressin desestimades en
transcórrer el termini màxim de 3 mesos sense haver estat dictada resolució expressa i que,
a més, hagi de considerar-se del tot procedent en dret la resolució de tancament i liquidació
definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Pla XBMQ 2008-2011, no executats ni justificats
dins el termini conferit, en no ser vinculant el sentit negatiu del silenci administratiu i en
constar degudament justificades les circumstàncies de la inadmissió de la petició de
pròrroga de referència.
5.2. D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell no ha acreditat formalment, en el decurs dels
períodes d’execució i justificació, cap principi d’execució de l’actuació així com tampoc ha
procedit a la presentació de cap justificació parcial durant el període atorgat a l’efecte, amb
data màxima a 31 de març de 2014, ni tampoc durant el termini d’audiència conferit amb
caràcter previ al tancament i liquidació definitiva. (...)”

Sens perjudici de la concurrència dels arguments exposats, els quals conduirien
directament a la desestimació del requeriment de l’Ajuntament de Sabadell, arran de la
recepció del requeriment esmentat els serveis tècnics d’aquesta Corporació han
procedit a revisar exhaustivament el cas plantejat per l’Ajuntament. En aquest sentit, la
gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona
va desplaçar un tècnic a la carretera objecte de l’ajut econòmic, en data 28 d’agost de
2014, als efectes de realitzar una inspecció sobre l’estat d’execució de les actuacions.
El resultat d’aquesta inspecció es detalla en l’informe emès pel Cap de la Secció de
Conservació i Explotació accidental, Sr Jordi Vilaseca Ferrarons, de data 29 d’agost de
2014, annex al present dictamen, tot exposant l’estat d’execució de l’actuació objecte
de suport econòmic en els termes següents:
“(...) Inspeccionada la carretera en data 28 d’agost de 2014, l’estat de les actuacions és el
següent:
Tram 1: No s’ha iniciat
Tram 2: En execució amb la vialitat finalitzada.
Tram 3: No s’observa l’execució de cap actuació.
Tram 4. Finalitzat.
Tram 5: Finalitzat
En conseqüència, prenent com a referència la valoració efectuada en el seu dia que va
servir de base del conveni, s’haurien finalitzat actuacions per un import equivalent a
912.041,41 euros. (...)”
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Per tant, atès que les circumstàncies que van donar lloc a la baixa de l’ajut es
mantenen i que la resolució de tancament i liquidació definitiva dels ajuts que és
objecte de requeriment és procedent en Dret, es considera que el requeriment formulat
per l’Ajuntament s’ha de rebutjar, tal i com expressament es fa constar en les
conclusions de l’informe emès per la direcció de Serveis de Concertació Local, en data
15 de setembre de 2014, al qual s’ha fet referència amb anterioritat, amb el tenor literal
següent:
“ (...)A la vista dels antecedents i motius exposats, que recondueixen a la no justificació (ni
tan sols parcial) en termini de l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell “Millora de la calçada
de la carretera BBV-1414”, aquesta no compta amb els requisits mínims necessaris pel
manteniment del crèdit a ell relatiu, d’acord amb el règim de tancament i liquidació definitiva
de les actuacions del Pla XBMQ 2008-2011, en el marc de l’àmbit de suport als
equipaments i a les infraestructures, tancament i liquidació que, per la seva banda, van ser
aprovats per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29 de maig
de 2014 (acord 227/14), del que alhora va restar assabentat el Ple Corporatiu de 26 de juny
de 2014 (acord 88/14).
En efecte, transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del diputat delegat per a
la Cooperació Local de 10 d’abril de 2014 es va aprovar l’obertura d’un període d’audiència
previ al tancament i liquidació per a la presentació de la documentació justificativa
corresponent a aquelles actuacions concertades en el marc de l’àmbit de suport als
equipaments i infraestructures del Pla de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011” que es trobaven pendents de justificació total o parcial.
En transcórrer el referit període d’audiència, es va procedir a la liquidació econòmica i
administrativa dels ajuts aprovats en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011” que no es van justificar degudament dins el termini conferit
a l’efecte. Aquesta baixa va incloure, sense excepció, tots els imports pendents de justificar
un cop transcorregut el termini, bé totals o parcials, i el fonament va ser i és la que es va
al·legar en el mateix acord, és a dir, la manca de justificació dins el termini determinat
conferit a aquest efecte.
La baixa de l’actuació “Millora de la calçada de la carretera BV-14141” corresponent a
l’Ajuntament de Sabadell en el marc del Pla XBMQ 2008-2011 es considera conforme a dret
atès que l’Ajuntament ha incomplert la seva obligació d’executar i justificar l’actuació en els
terminis establerts en l’acord de concessió de l’ajut i la resta d’instruments del Pla, i atès
també que la Diputació de Barcelona, amb caràcter previ a la baixa, ha garantit a
l’Ajuntament el seu dret d’audiència i la possibilitat de presentar justificacions de despesa
corresponent a despesa executada i certificada.
Sens perjudici d’haver de confirmar l’acord objecte del requeriment de l’Ajuntament de
Sabadell de data 4 d’agost de 2014 i d’haver de rebutjar dit requeriment, en la mesura que
la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat assenyala en el seu informe de
data 29 d’agost de 2014 que l’obra relativa a l’ajut econòmic donat de baixa ha estat
parcialment executada, cal apuntar la possibilitat d’adoptar un nou preacord en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tot valorant tècnicament l’estat d’execució de
l’actuació i la seva preparació en el marc dels terminis marcats en el referit Pla (...)”.

Vist el punt 12.2.b de la Refosa número 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
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pels quals es preveu que correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de
Govern aprovar el tancament i liquidació definitiu de les Meses de concertació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- REBUTJAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra
l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió celebrada de 29 de maig de 2014,
que dóna de baixa un ajut aprovat en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i
a les infraestructures del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” com a
conseqüència de la no justificació dins el termini conferit a l’efecte, d’acord amb els
informes emesos per la gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, de
data 29 d’agost de 2014, i de la direcció de Serveis de Concertació Local, de data 15
de setembre de 2015 (Annex 1).
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament afectat.
Oficina de Difusió Artística
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació
14/X/109813 Reforma de l’Edifici del Teatre Municipal de Gurb, en el marc de les
instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord.
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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 EUR.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació

Ajuntament de Gurb
XXXXXXXXX
Reforma de l'Edifici del Teatre Municipal
14/X/109813
115.000.- EUR
2013

Periodificació

115.000.- EUR

2014
2015
2016
2017

Àmbit de concertació

Classe de recurs

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

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

CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona,
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 núm. 11876/13, de data 11 de desembre de
2013 (publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013) i modificada parcialment per
Decret de la Presidència núm. 2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3
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d’abril de 2014), assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les
facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació (núm. 12.577/2013), de
16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE GURB, representat per l’alcalde, Il·lm. Sr. Joan Roca Tió, assistit per la
secretària de l’ens, Sra. Ma. Àngels Azorin Armela.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació:
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria
de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de
la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions
dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
IV. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data ..................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Gurb i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Gurb
NIF
XXXXXXXXX
Actuació
Reforma de l'Edifici del Teatre Municipal
Codi XGL
14/X/109813
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
Àmbit
de
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
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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 ferla efectiva.

Segon.- Obligacions de les parts
1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació

Periodificació

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
115.000 .- EUR
2013
2014
2015

115.000 .- EUR

2016
2017
Aplicació pressupostària
2.

G/13103/335A0/76240

Per part de l’ens destinatari

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Quart.- Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
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4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
Setè.- Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè.- Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Novè.- Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
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Desè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè.- Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Dotzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Tretzè.- Marc normatiu
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
7. La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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Quinzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, en
el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent quinze mil (115.000) €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/335AO/76240, del vigent pressupost
corporatiu.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Gurb per al seu
coneixement i efectes.
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar totalment
l’ajut concedit a l’Ajuntament de Montmeló mitjançant resolució de la
convocatòria 5263/2013 (adquisició d’un sistema de venda d’entrades i la gestió
d’audiències dels espais escènics municipals per a l’any 2013).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de
Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2013 (registre de
resolucions 396/13) pel qual es van aprovar les Bases reguladores i la convocatòria
número 5263/2013 per a la concessió de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva per a l’adquisició, lloguer i/o actualització d’un sistema de
venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals per a l’any
2013.
Vist l’apartat 9 de les esmentades Bases reguladores relatiu a Criteris objectius de
valoració i atorgament de subvencions on s’establia que el suport consistiria en uns
percentatges màxims sobre el cost i que són els següents:
-

En el cas d’adquisició, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 50%.
En el cas de lloguer, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 40%.
En el cas d’actualització, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 30%.

Vist l’apartat 16 de les esmentades Bases reguladores que establien les despeses
subvencionables que els beneficiaris podien presentar en les justificacions
presentades.
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2013 (registre de
resolucions 675/13) es va resoldre la convocatòria 5263/13 per a la concessió de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l’adquisició,
lloguer i/o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels
espais escènics municipals per a l’any 2013.
Vist que a l’apartat primer de l’acord de data 19 de desembre de 2013, es va aprovar,
d’entre d’altres, l’atorgament d’una subvenció a l’Ajuntament de Montmeló
(NIF XXXXXXXXX) en la modalitat de lloguer per un import de cent euros (100.- EUR)
mitjançant l’operació comptable 1303005081/16.
Atès que l’Ajuntament de Montmeló no ha presentat justificació de despeses en el
termini establert a les Bases reguladores i convocatòria (apartat 19 de les Bases
Reguladores) i tampoc ha donat resposta al requeriment formal –enviat el dia 9 de
maig de 2014- on se li sol·licita la presentació de la justificació de despeses establint
un termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
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).
Vist l’article 14.1.b) de la LGS que assenyala l’obligació del beneficiari de justificar
davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que es determinà en la concessió
de la subvenció.
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seus articles 28 i 29 els supòsits relatius a
modificacions de la resolució de concessió i al reintegrament de subvencions ja
satisfetes.
Atès que la Circular 19/09 d’instruccions sobre el procediment de gestió i justificació de
subvencions estableix que l’òrgan competent per a revocar parcial o total la subvenció
és el mateix que la va concedir.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3 e) de la
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB de 23 de
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desembre de 2013) i modificada parcialment per Decret de la Presidència núm.
2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Primer.- INCOAR expedient de revocació total de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Montmeló (NIF XXXXXXXXX) destinada al lloguer d’un sistema de
venda d’entrades i la gestió d’audiències per un import total de cent euros (100.- EUR),
ja que l’Ajuntament de Montmeló no ha presentat justificació de despeses en el termini
establert en la convocatòria així com en el període de subsanació atorgat mitjançant
requeriment formal de data 9 de maig de 2014.
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils comptats des l’endemà de
la recepció de la notificació d’aquesta resolució a l’Ajuntament de Montmeló per tal que
al·leguin el que considerin oportú o presentin els documents que estimin pertinents,
atenent a l’article 29.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, amb l’advertiment que en cas de no presentar cap al·legació es considerarà
revocat definitivament l’ajut concedit per acord de la Junta de Govern de data 19 de
desembre de 2013 (registre de resolucions 675/13).
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Montmeló per al seu
coneixement i efectes.
18.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de
subvencions a projectes de comunicació i públics dels espais escènics
municipals i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les
arts en viu, en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals, per a l’any 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura aprova el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dóna
suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona,
mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.
Entre els seus diferents programes hi ha el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.
Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les estratègies de
programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot fomentant el
treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un.
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de
l’Oficina de Difusió Artística (ODA) són: promoure l’activitat escènica i musical
municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat; millorar i reforçar la gestió
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municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les
organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i recursos per estructurar una oferta
estable de difusió de les arts escèniques i musicals als municipis, amb respecte per
l’autonomia d’aquest; vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin
circular espectacles i concerts en les millors condicions per als municipis; promoure la
diversitat de la creació artística en els seus diferents formats, llenguatges i l’esperit
crític; i impulsar estratègies de foment de nous públics.
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, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 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 és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Presidència es volen fomentar
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat potenciar les relacions dels
espais escènics municipals amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania
i potenciar les seves estratègies de comunicació i promoció i fidelització de públics.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de noranta
mil (90.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/46202 , tot i que
depenent de la naturalesa dels ens beneficiaris de les subvencions es poden veure
afectades les aplicacions pressupostàries següents: G/13103/335A0/46700,
G/13103/335A0/46800 i G/13103/335A0/46901.
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
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124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(registre d’acords 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència
per a l’aprovació de les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions en
concurrència competitiva, i havent també esguard que la Presidència de la Diputació
de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de juliol de 2011 (registre de resolucions
7362/2011) va acordar delegar en la Junta de Govern la competència per a l’aprovació
de la convocatòria per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal
com consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e), respectivament, de la Refosa 1/2014, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de
data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de 23 desembre de 2013 i
modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 2350/14, de 27 de març de
2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les Bases reguladores de subvencions per a l’any 2014 en el
marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals,
organitzat per l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona i els ajuntaments de la província, el text íntegre de les quals és el següent:
“Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions als projectes de
comunicació i públics i als programes educatius, socials i comunitaris de les
polítiques de difusió artística en el marc del Protocol d'adhesió al Circuit de la Xarxa
d'Espais Escènics Municipals per l’any 2014.
Codi convocatòria 201420145120006133
Article 1. Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística destinades a finançar els projectes i les
activitats organitzades des dels espais escènics municipals que tinguin com a objectiu
potenciar la comunicació i les relacions d’aquests espais escènics amb la comunitat i amb
sectors específics de la ciutadania durant l’any 2014.
Són objecte de suport de la present convocatòria:
• les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics de les arts escèniques i
musicals
1
• els programes educatius, socials i de treball comunitari relacionats amb les arts en viu
1

Els programes educatius comprenen aquelles activitats en les quals es fomenta la participació a través de les arts
escèniques. S’exclouen les exhibicions professionals de teatre, música i dansa adreçades a escolars en horari lectiu.
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Aquestes activitats han de ser organitzades i finançades de forma directa o indirecta per l’ens
local.
Queden excloses de suport:
1. L’exhibició d’arts escèniques i musicals de l’espai escènic de la programació estable, tret
d’aquelles actuacions adreçades a públics específics.
2. Projectes, activitats o accions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes
d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
3. L’exhibició d’espectacles escènics i musicals adreçades a escolars en horari lectiu.
Article 2. Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
•
•
•
•
•
•

Sensibilitzar la població envers les arts escèniques i musicals i els processos creatius.
Crear nous públics de les arts en viu i formar espectadors.
Apropar l’espai escènic als ciutadans d’una manera participativa i vivencial.
Donar a conèixer l’espai escènic i les seves activitats.
Potenciar el millor coneixement dels públics dels espais escènics.
Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
• Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques.
• Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca continuada de fidelització del públic existent.
Article 3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.
Article 4. Requisits dels beneficiaris
1.- Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens que hagin sol·licitat la seva
adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals en el moment de
finalitzar el període de presentació de sol·licituds de subvencions i sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. Tanmateix, l’adhesió al Protocol haurà d’haver estat
acceptada/constatada per la Diputació abans de la resolució d’atorgament de subvencions.
2.- Queden exclosos de la present convocatòria els municipis del Circuit que disposen d’un
equipament escènic i musical local multifuncional (E3) recollits en el Decret 48/2009 de 24
de març del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC 5347
de 26 de març de 2009) i en l’Ordre CLT 24/2012, de 2 de febrer, de paràmetres mínims que
han de complir determinats equipaments escènics i musicals del SPEEM i dels mecanismes
de suport, amb els quals la Diputació de Barcelona establirà un conveni per donar suport a
la seva programació i a les seves activitats d’arts escèniques i música durant el 2014.
3.- Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les activitats
descrites d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a la normativa de
contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. Caldrà acreditar
documentalment aquesta externalització.
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Article 5. Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar
Per sol·licitar la subvenció s’haurà d’aportar la documentació següent:
1) Model de sol·licitud normalitzat ue es podrà descarregar al web
http://www.diba.cat/web/oda/descarregues i que haurà d’incorporar o adjuntar la següent
informació:
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 o activitats per al finançament de la qual se sol·licita la
subvenció amb indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que es sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de
Barcelona per què aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
i) Còpia de document administratiu (convenis, contractes i /o altres acords formals) que
acrediti l’externalització d’una part o de la totalitat de la programació per a la qual se
sol·licita suport, si s’escau.
2) Declaració responsable:
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, o bé indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat
en base a una relació jurídica prèvia i preexistent.
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, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a la Diputació de
Barcelona ajuts per a les mateixes actuacions presentades a la present convocatòria.
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.
3) Activitats proposades,
Caldrà omplir un formulari per cada activitat presentada a la convocatòria mitjançant el
model que es podrà descarregar al web de l’Oficina de Difusió Artística i que haurà
d’incorporar la següent informació: nom de l’activitat, objectius, calendari, pressupost
detallat, professionals que intervenen, metodologia, descripció detallada, participants
quan n’hi hagi i àmbit al que pertany.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada pel representant legal de l’ens local sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
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En el cas d’altres ens instrumentals adherits al Circuit la documentació haurà d’anar signada
pel representant legal de l’entitat adherida.
Article 6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la
data de la publicació de la present convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran
presentar mitjançant la presentació d’instància normalitzada, adreçada a l’Excm. Sr
President de la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials de la Diputació
de Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot d’acord amb
el que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La sol·licitud haurà
d’anar correctament signada per part del representant legal de l’ens local.
També es podran presentar en 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 (en endavant LRJAPPAC).
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins de termini s’anunciarà el mateix dia del
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm. 934022819 de l’Oficina de Difusió
Artística o per correu electrònic a oda@diba.cat
El model normalitzat de sol·licitud, així com els models de tots els documents exigits, podrà
trobar-se
a
la
pàgina
web
de
l’Oficina
de
Difusió
Artística
(http://www.diba.cat/web/oda/descarregues)
Cada ens partícip podrà presentar un màxim d’una sol·licitud que reculli tots els projectes
objecte d’aquesta convocatòria realitzats durant l’any 2014 al municipi.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Article 7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
Article 8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases reguladores
serà el de concurrència competitiva.
Article 9. Criteris objectius de valoració de les activitats i atorgament de les
subvencions
Els projectes es podran presentar en un d’aquests quatre àmbits:
a)
b)
c)
d)

Comunicació
Públics
Treball comunitari
Educatius

Només es podrà presentar una única sol·licitud per ens partícip del Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals. Cada sol·licitud pot contenir una o més activitats o projectes.
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Per cada activitat o projecte caldrà omplir un formulari on s’haurà d’indicar clarament a quin
dels quatre àmbits es presenta. Es poden presentar una o més activitats o projectes per
àmbit.
Cada projecte només pot pertànyer a un dels àmbits i serà valorat individualment dins
l’àmbit indicat pel sol·licitant.
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en
compte les puntuacions màximes següents:
ÀMBIT
Comunicació

Públics

Treball
comunitari

Educatius

CRITERIS DE VALORACIÓ
Projectes de comunicació de l’espai escènic i
de la seva programació: es valorarà la
definició, objectius, contingut, qualitat,
coherència i estratègia, les accions de
comunicació i els sistemes d’avaluació i
control.
Projectes de foment, creació i formació de
públics de l’espai escènic: es valorarà el
contingut, qualitat, coherència, interès,
transversalitat, abast social de les activitats i
els sistemes d’avaluació i control
Activitats de dinamització comunitària i
inclusió social des de l’espai escènic: es
valorarà el contingut, qualitat, coherència,
interès, transversalitat, abast social de les
activitats i els sistemes d’avaluació i control.
Programes educatius de l’espai escènic: es
valorarà el contingut,la qualitat, la
coherència, l’interès, l’abast social de les
activitats i els sistemes d’avaluació i control.

PUNTS MÀXIMS

25 punts

25 punts

25 punts

25 punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:

a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim un projecte amb
una puntuació igual o superior a 12 punts a l’àmbit on s’ha presentat.

b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles en què cap dels projectes presentats obtingui una puntuació
igual o superior a 12 punts a l’àmbit on s’ha presentat.

c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
Per prendre en consideració un àmbit caldrà tenir una puntuació igual o superior a 12 punts.
Article 10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2014 per a la concessió de les subvencions
regulades en les presents Bases reguladores serà de noranta mil euros (90.000 EUR) i
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aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/46202, tot i que depenen dels
ens beneficiaris poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries següents:
G/13103/335A0/46700, G/13103/335A0/46800 i G/13103/335A0/46901.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
Article 11. Import individualitzat de les subvencions
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir els percentatge màxim de suport
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en les Bases
reguladores, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge
màxim de suport a aquells que obtinguin les puntuacions més elevades en cadascun dels
àmbits i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor.
Article 12. Òrgans competents
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
-

Pel Diputat adjunt de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable.
Per la Coordinadora en matèria de Cultura.
Per la Gerent dels Serveis de Cultura.
Per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística.
Per la Cap de la Secció Tècnica de l’Oficina de Difusió Artística.
Per dos tècnics/ques en matèria de Cultura, de l’Àrea de Presidència.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
Article 13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
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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.
Article 14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de format tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
Article 15.

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1)

Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.

2)

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

3)

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

4)

El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.

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.

Article 16. Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables:
a) Les despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i
fidelització de públics.
b) Les despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb les arts en viu presentats a la convocatòria.
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Es consideraran despeses subvencionables els capítols I, II i IV. Pel que fa a despesa de
personal s’estableix un màxim de despesa subvencionable del 20 % de l’import concedit.
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutirlo.
Article 17. Despeses no subvencionables
Es consideraran despeses no subvencionables:
a) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures
b) Factures, rebuts o despeses corresponents a viatges, dietes o allotjaments.
Article 18. Subcontractació.
No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l’execució
de l’activitat subvencionada. No obstant això, s’acceptarà la gestió externalitzada de les
activitats o projectes quan aquesta derivi d’una relació jurídica prèvia i preexistent a la
sol·licitud presentada.
Article 19. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Atesa la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els
ajuntaments i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses
estiguin pagades.
Article 20. Forma i termini de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2015.
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents Bases reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b) Un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes de
l’activitat objecte amb el certificat de justificació de subvencions per administracions
públiques
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com
dels ingressos que financen l’actuació.
2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del
seu cost.
3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la
Seguretat Social.
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En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de
referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer efectiva l’aportació
de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents Bases reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades.
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit.
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el
cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia
i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
Quan el beneficiari hagi externalitzat una part o la totalitat de les activitats, o bé hagi atorgat
ajuts econòmics a entitats públiques o privades del seu municipi amb la mateixa finalitat que
la subvenció rebuda, a més de la justificació anterior també haurà de certificar la data en
què ha efectuat la transferència -en el cas que n’hi hagi-, que ha rebut la justificació de la
despesa efectuada, i que ha estat verificada i és conforme a l’objecte de la subvenció. Així
mateix, haurà d’ajuntar segons cada cas, còpia del contracte de gestió de serveis públics i /o
conveni de col·laboració entre les dues institucions o bé còpia de la resolució de concessió
de l’ajut.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/oda/descarregues
Article 21. Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
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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.
Article 22. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
Article 23. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució.
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a,
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts
o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents Bases reguladores.
Article 24. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’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 que tingui per objecte la mateixa
finalitat.
Article 25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
• Inferiors a 3.000 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 26. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la
documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals elaborats a partir de
la data de la notificació de la resolució de la present convocatòria.
Article 27. Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
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2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
Article 28. Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de beneficiaris.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
Article 29. 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.
Article 30. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases reguladores, 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 altra legislació
concordant.”

Segon.- APROVAR la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
noranta mil (90.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i
pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- RETENIR crèdit per un import de noranta mil (90.000) € a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/13103/335A0/46202 del pressupost vigent de despeses de la
Diputació de Barcelona, tot i que depenent de la naturalesa dels ens beneficiaris de les
subvencions es poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents:
G/13103/335A0/46700, G/13103/335A0/46800 i G/13103/335A0/46901.
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del
ROAS.
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19.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de
subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2014-2015.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència
i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Delegació de Cultura de l’Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions
artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la
promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dóna suport a la
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a
l’oferta cultural i artística per als escolars.
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, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 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 és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Presidència es volen fomentar
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat potenciar les programacions
d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, en els municipis de la
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre i que són
gestionades directament pels ajuntaments.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent
noranta-cinc mil (195.000) € dels quals noranta-set mil cinc-cents euros (97.500) €
corresponen a l’exercici pressupostari 2014 i noranta-set mil cinc-cents (97.500) €
aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries anàlogues del pressupost per a
l’exercici 2015.
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Inicialment les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es podrien veure
afectades són: G/13103/335A0/46201 i G/13103/335A0/46300, tot i que depenen de la
diferent tipologia dels ens beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions
pressupostàries
següents:
G/13103/335A0/46500,
G/13103/335A0/46700,
G/13103/335A0/46900.
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,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el qual es
determina el termini de presentació de sol·licituds.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(registre d’acords 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència
per a l’aprovació de les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions en
concurrència competitiva, i havent també esguard que la Presidència de la Diputació
de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de juliol de 2011 (registre de resolucions
7362/2011) va acordar delegar en la Junta de Govern la competència per a l’aprovació
de la convocatòria per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal
com consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e), respectivament, de la Refosa 1/2014, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de
data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de 23 desembre de 2013 i
modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 2350/14, de 27 de març de
2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat donar suport a les
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs
2014-2015, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al Teatre, el text íntegre de les quals és el següent:

80/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES
PROGRAMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS
EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO
OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, PEL CURS ESCOLAR 2014-2015
CODI CONVOCATÒRIA: 201420145120006273
Article 1. Objecte
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgarà durant l’any
2014 la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar
suport a les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per
al curs 2014-2015, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al teatre.
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals -en horari
escolar- organitzada directament o indirectament per l’ens sol·licitant i que s’ha de regir pels
criteris pedagògics i organitzatius següents:
• Que consti d'una sèrie d’activitats d'arts escèniques i musicals estructurades per cicles
educatius i sectors artístics.
• Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.
• Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2015.
• Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper en el cas que el municipi no
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de disposar
d’un aforament mínim de 180 espectadors i unes dimensions mínimes d’escenari de 7m
x 6m, i hauran de tenir les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i
seguretat.
• Que programi sessions amb aforaments limitats per tal de poder gaudir de l’espectacle
en condicions òptimes. Es recomana establir un aforament màxim de 200 espectadors
per a les sessions d’educació infantil i de 350 espectadors per a les de primària,
secundària, batxillerat i cicles formatius. Atès que existeixen espectacles singulars
pensats per a espais i aforaments diferents als esmentats, es podran programar amb les
seves específiques condicions.
• Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes.
Queden excloses de suport:
• La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
• La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent.
• Les sessions de cinema.
Article 2. Finalitat de les subvencions
D’acord amb les previsions del Pla Estratègic de subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
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•
•
•
•

Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals.
Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu.
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població
infantil i juvenil.

Article 3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2014-2015 (de l’1 de setembre de 2014 al
30 de juny de 2015).
Article 4. Requisits dels beneficiaris/àries
1- Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments i/o ens locals, les entitats
municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques
empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, mancomunitats i altres
ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades als escolars, i que reuneixin les
següents condicions:
a) Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona (a excepció de Barcelona
ciutat) pertanyents a les comarques on la Diputació no oferta el programa Anem al
teatre. Concretament podran participar els municipis que no pertanyin a alguna de les
comarques següents: Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Garraf i
Maresme, a excepció del municipi de Tordera, que gestiona la programació escolar al
Teatre Clavé.
b) Que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)
2- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió
Artística.
3- Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del programa
ofertat (contractació de companyies, confecció de la programació, gestió d’inscripcions i
cobraments a les escoles...) d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a
la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
Article 5. Contingut de la sol·licitud de subvenció i documentació a aportar
Per sol·licitar la subvenció s’haurà d’aportar la documentació següent:
1) Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web del programa Anem
al teatre i que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació:
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 es sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
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g) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de
Barcelona per què aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
2) Declaració responsable:
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, o bé indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat
en base a una relació jurídica prèvia i preexistent.
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, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del
Protocol general de Xarxes de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes
actuacions presentades a la present convocatòria.
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.
3) Programació proposada, mitjançant el model excel que es podrà descarregar al web
del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la
companyia, nom de l’espectacle, gènere artístic, cicle per al qual es programa, fitxa
artística (que haurà d’incorporar la següent informació noms de l’autor/a, director/a i
intèrprets), web de la companyia, teatre a on es programa i municipi on s’ubica el
teatre.
4) Pressupost previst de l’activitat, mitjançant el model excel que es podrà descarregar
al web del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent informació:
nombre de funcions, nombre d’alumnes, nombre d’alumnes amb transport interurbà,
nombre d’alumnes amb transport urbà (en els casos que sigui subvencionable tal i com
estableix l’article 16 de les presents bases), nombre d’escoles participants i el
pressupost desglossat per conceptes d’ingressos (entrades dels alumnes i altres
subvencions i/o patrocinis) i despeses (caixets, lloguer del teatre o espai escènic,
transport interurbà, transport urbà, gestió externalitzada, assistència tècnica i lloguer de
material escènic).
5) Característiques de l’espai escènic, mitjançant el model que es podrà descarregar al
web del programa Anem al teatre. Hauran d’omplir aquest model només els ens
sol·licitants que programin als equipaments escènics del municipi al qual pertanyen. Per
tal que es pugui valorar millor l’espai escènic es recomana aportar una o dues
fotografies.
6) Informació de les escoles amb transport urbà (si s’escau), mitjançant el model que
es podrà descarregar al web del programa Anem al teatre.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada pel representant legal de l’ens local sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
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Article 6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la
data de la publicació de la convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran presentar
mitjançant la presentació d’instància normalitzada, que s’annexarà a la convocatòria,
adreçada a l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona en qualsevol dels registres
oficials de la Diputació de Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació
vigent i tot d’acord amb el que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions. La sol·licitud haurà d’anar correctament signada per part del representant
legal de l’ens local.
El model normalitzat de sol·licitud, així com tots els document exigits a l’article 5, podran
trobar-se
al
web
del
programa
Anem
al
teatre:
http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud.
Declaració responsable.
Pressupost previst de l’activitat.
Programació proposada.
Característiques de l’espai escènic.
Informació de les escoles amb transport urbà (si s’escau).

També es podran presentar en 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 (en endavant LRJAPPAC).
Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar durant el
curs escolar 2014-1015 (de l’1 de setembre de 2014 al 30 de juny de 2015).
Les sol·licituds enviades per correu certificat administratiu dins del termini s’anunciaran el
mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm. 93 402 2819 de l’Oficina
de Difusió Artística.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Article 7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà que desisteix la seva sol·licitud.
Article 8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
Article 9. Criteris objectius de valoració de les programacions i atorgament de les
subvencions
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
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PRESSUPOST
PROGRAMACIÓ
DE
ESPAI ESCÈNIC PREVIST
PROPOSADA
L’ACTIVITAT

PUNTS

DESCRIPCIÓ

CRITERI

DOCUMENTACIÓ

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris
objectius següents, aplicats d’acord amb la puntuació màxima indicada:

1

Qualitat artística dels espectacles (interpretació, dramatúrgia i
escenografia) i presència d’una diversitat de gèneres (teatre, música,
dansa i circ)

50
punts

2

Professionalitat de les companyies (trajectòria de la companyia,
reconeixement públic, premis i participació en fires i mostres
professionals) i l’equilibri de l’oferta artística entre les companyies
existents al mercat (tot evitant la concentració excessiva de la
programació en unes mateixes companyies)

25
punts

3

Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu
(temàtica, posada en escena i interpretació)

25
punts

4

5

Sostenibilitat econòmica del programa, tenint en compte l’equilibri
entre els ingressos i les despeses del programa. Es considerarà
òptim que els ingressos dels alumnes sufraguin com a mínim un 50
% del cost total del programa als municipis que no necessiten
transport interurbà i un 30% als que en necessiten. Per a les
despeses subvencionables s’estableixen uns preus unitaris màxims
descrits a l’article 16 de les presents bases.
Es valorarà la qualitat de la infraestructura de l’espai seguint els
barems:
Aforament
(a partir de
180)

Dotació de
cambra
negra

5 punts

5 punts

Disponibilitat
d’equipament
tècnic (llum i
so)
5 punts

Tipologia
del pati de
butaques
5 punts

Mides de
l’escenari
(a partir
de 7x6)
5 punts

100
punts

25
punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:

a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o
superior a 120 punts, amb un mínim de 60 punts en la programació proposada
(criteris 1, 2 i 3).
El percentatge màxim de suport es podrà reduir en els casos següents:
a) Les sol·licituds amb una puntuació inferior a 15 punts en el criteri 5.
b) Els ens beneficiaris que en la convocatòria anterior (curs 2013/14) no hagin ajustat el
seu balanç final al pressupost presentat a la sol·licitud com a mínim en un 90%.
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b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o inferior a 119 punts, o
bé, les que no obtinguin un mínim de 60 punts en la programació proposada
(criteris 1, 2 i 3).

c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
Article 10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades a
les presents Bases Reguladores serà de cent noranta-cinc mil (195.000) € dels quals
noranta-set mil cinc-cents (97.500) € corresponen a l’exercici pressupostari 2014 i norantaset mil cinc-cents (97.500) € corresponen a l’exercici pressupostari 2015.
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es veuran afectades són:
G/13103/335A0/46201 i G/13103/335A0/46300, tot i que depenen dels ens beneficiaris es
poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents: G/13103/335A0/46500,
G/13103/335A0/46700, G/13103/335A0/46900.
Per a l’exercici 2015 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del pressupost
vigent.
No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat.
Article 11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats tenint en compte
els criteris de valoració fixats a l’article 9.
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del dèficit del programa (la part de les despeses subvencionables que no queden
cobertes amb els ingressos de l’alumnat i altres subvencions i/o patrocinis) i en cap cas,
superarà els següents barems:
• El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.
• El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport
interurbà.
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a l’article
16, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests màxims.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts a l’article 9, i en funció de la
disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació
menor.
S'estableix una subvenció mínima de 150.-EUR, quantitat que en alguns casos podrà ser
superior al 50% del dèficit.
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Article 12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
•
•
•
•
•
•
•

Pel Diputat adjunt de Cultura, com a president de l'Òrgan responsable.
Pel Diputat adjunt d’Educació.
Per la Coordinadora en matèria de Cultura.
Pel Gerent de Serveis d'Educació.
Per la Gerent de Serveis de Cultura.
Per un tècnic en matèria de Cultura.
Per un tècnic en matèria d'Educació.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
Article 13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades i es
resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini de resolució per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta 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.
Article 14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
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Article 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 de la 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.
6. Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la sol·licitud.
Qualsevol canvi en la programació s’ha de comunicar a l’Oficina de Difusió Artística i
aquesta valorarà la idoneïtat del canvi i la seva acceptació. Quan es produeixi un canvi
d’un o més espectacles de la programació presentada, l’Oficina de Difusió Artística, en
funció dels criteris de valoració 1, 2, 3 i 4 (descrits a l’article 9) podrà reduir l’aportació
econòmica assignada.
La modificació es pot considerar acceptada si la Diputació de Barcelona no es manifesta
en sentit contrari en un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de la comunicació. Els
canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats podran ser considerats com a
incompliment de les condicions, la qual cosa donarà lloc al reintegrament total o parcial
de la subvenció per part de l’entitat beneficiària.
7. Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb la
normativa d’ús del logotip de la Institució.
Article 16. Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables (i en base als preus unitaris màxims fixats) les
despeses següents:
Caixets de les companyies

Fins a un preu unitari màxim de
6,50 € per alumne

Gestió externalitzada del programa: coordinació,
assistència tècnica, control de les inscripcions, relació
amb les escoles, entre altres

Fins a un preu unitari màxim de
1,80€ per alumne
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Transport interurbà: despeses en transport de l’alumnat
que s’ha de desplaçar a un teatre d’un altre municipi
Transport urbà :despeses del transport de l'alumnat que
s’ha de desplaçar al teatre del seu municipi.
Serà subvencionable en cas que es donin les dues
circumstàncies següents:
. que l'escola es trobi a una distància igual o superior a
2,5 km de l'espai escènic
. i que el municipi no disposi de transport públic urbà a
l'abast, amb una freqüència de pas de mínim 30 minuts
Lloguer de material escènic (so, llum...) i assistència
tècnica.
Lloguer de teatre de titularitat pública: aquest import es
computarà quan assisteixin alumnes procedents d’altres
municipis al que pertany el teatre
Lloguer de teatre de titularitat privada

Fins a un preu unitari màxim de
4,50 € per alumne

Fins a un preu unitari màxim de
3,5 € per alumne

Fins a un preu unitari màxim de
0,90 € per alumne.
Fins a un preu màxim de 450 €
per dia d’utilització, calculant la
part proporcional dels alumnes
d’altres municipis
Fins a un preu màxim de 600 €
per dia d’utilització

Tots els preus són amb IVA inclòs
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts, la
Diputació calcularà la seva aportació en base a aquests màxims.
Es consideraran despeses subvencionables els ajuts econòmics atorgats pels ens
beneficiaris a les entitats públiques o privades del mateix municipi adreçades a
desenvolupar activitats en el marc de les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars, sempre i quan reuneixin els requisits recollits a l’apartat primer
d’aquestes Bases Reguladores. Caldrà annexar documentalment a la justificació de
despeses la concessió d’aquests ajuts a les entitats públiques i/o privades d’àmbit local.
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
•
•
•
•
•

Els drets d’autor (SGAE o la entitat de gestió que correspongui).
Despeses de personal (Capítol I).
Difusió i comunicació del programa.
El transport urbà quan no acompleixi els requisits establerts a l’article 16.
L’IVA , quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.

Article 17. Subcontractació i/o empreses gestores.
No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l’execució
de l’activitat subvencionada. No obstant això, s’acceptarà la gestió externalitzada del
programa quan aquesta derivi d’una relació jurídica prèvia i preexistent a la sol·licitud
presentada.
Article 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 l’article següent, dels justificants que en ell s’exigeixen.
Atesa la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els
ajuntaments i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses
estiguin pagades.
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Article 19. Forma i termini de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre
de 2015.
Aquesta justificació és presentarà pel/per beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats
que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues.
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals, per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari
presenti:
a) Certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes de
l’activitat objecte amb el certificat de justificació de subvencions per administracions
públiques.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:

1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com
dels ingressos que financen l’actuació.

2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del
seu cost.

3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la
Seguretat Social.
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal.
c) Memòria - quadre resum de participació on constin les activitats realitzades i els
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa,
signat pel representant legal.
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació
subvencionada.
En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de
referència hagi deferit la gestió de l’activitat) per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal
que l’ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa
que contindrà:
Per subvencions d’import superior a 20.000 €
a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
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1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades.
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit.
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal.
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa,
signat pel representant legal.
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació
subvencionada.
Per subvencions d’import inferior a 20.000 €
a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades.
2) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit.
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons model que us podreu
descarregar al web del programa, signat pel representant legal.
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa,
signat pel representant legal.
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació
subvencionada.
La subvenció atorgada equival a un percentatge del dèficit del programa. Aquest
percentatge es determina en base a la puntuació que obté l’ens en la resolució de la
convocatòria. El mateix percentatge s’aplicarà al dèficit que justifiqui l’ens un cop finalitzada
l’activitat.
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En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que
les despeses justificades per l’ens local siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
Article 20. Deficiències en la justificació
1- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà al beneficiari, la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui.
2- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari, per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.
Article 21. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris/àries.
Article 22. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
d) Quan el balanç econòmic final presentat per l’ens beneficiari superi els preus unitaris
establerts a l’article 16, la Diputació ajustarà la seva aportació en base a aquests
màxims.
Article 23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. S’haurà d’especificar tant al pressupost com al
balanç econòmic final.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el dèficit 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.
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Article 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 euros en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 25. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris 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.
Article 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/a que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat 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 beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
Article 27. Obligats al reintegrament
1- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de beneficiaris.
2- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
Article 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.
Article 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
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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
cent noranta-cinc mil (195.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- DECLARAR la pluriannualitat de la despesa per un crèdit total de cent
noranta-cinc mil (195.000) € dels quals noranta-set mil cinc-cents (97.500) €
corresponen a l’exercici pressupostari 2014 i noranta-set mil cinc-cents (97.500) € a
l’exercici pressupostari 2015.
Quart.- RETENIR una despesa de cent noranta-cinc mil (195.000) €, dels quals
noranta-set mil cinc-cents (97.500) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/13103/335A0/46201 de l’exercici 2014 i noranta-set mil cinc-cents (97.500) € aniran
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/13103/335/462 de l’exercici 2015,
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit número 4766 i a l’existència de
crèdit hàbil i suficient.
Cinquè.- 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.
Gerència de Serveis de Biblioteques
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
col·laboració amb l’Ajuntament de Castelldefels, en l’àmbit de l’assistència
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació
amb la “Biblioteca Central”, d’acord amb el corresponent conveni, i deixar sense
efecte l’anterior, formalitzat en data 30 de setembre de 1986 en relació amb la
gestió de la Biblioteca d’aquest municipi.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67.b del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és
obligatori per als municipis de més de cinc mil habitants.
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del
serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i
cooperació.
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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.
El cost estimat de les despeses que es derivin de l’execució de les previsions
establertes en aquest conveni -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 Castelldefels en l’àmbit
de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació a la “Biblioteca Central” 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 BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQUES
D’AQUEST MUNICIPI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares,
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat
d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de
la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 23
de desembre de 2013, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de
data 16 de desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Manuel
Reyes López, assistit pel Secretari d’aquest Ajuntament Sr. José Antonio Andrés
Hernández.
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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.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b)
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis
de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1)
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’any 1986 es va inaugurar al municipi de Castelldefels la “Biblioteca Ramon Fernández
Jurado”, ubicada al c/ Castanyer, s/n, la qual forma part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals. Havent-se aprovat per acord de la Comissió de Govern de la Diputació de
25/04/1986 la minuta del conveni de gestió d’aquesta Biblioteca, el qual es va formalitzar
entre l’Ajuntament de Castelldefels i la Diputació de Barcelona el 30/09/1986.
L’Ajuntament de Castelldefels, amb la voluntat de traslladar a un nou espai la Biblioteca
existent en aquest municipi, fet que comportà la seva ampliació i la millora dels serveis que
actualment ofereix, i que va se inaugurada en data 23 d’abril de 2012.
Per a la construcció i l’equipament d’aquesta nova Biblioteca, que es denomina “Biblioteca
Central”, en l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona del dia 25/02/2010 s’aprovà el conveni específic de col·laboració
amb aquest Ajuntament amb un ajut econòmic d’1.250.000 €.
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El present conveni va ser aprovat per Decret de l’alcaldia de l’Ajuntament de data 19 de
desembre de 2013 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ...........
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació
G/13200 funció 332 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/13200, funció 332, articles 220,
629, 639 i G/20300, funció 332, articles 216, 243, 626 del corresponent exercici
pressupostari de la Diputació 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.
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 Castelldefels, en relació
amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport.
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma 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, ubicada al carrer Bisbe Urquinaona núm. 19-21 de Castelldefels, amb una
2
superfície útil de 3.500 m i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les
seves dimensions i serveis bàsics, es denomina “Biblioteca Central”.
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.
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.
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5.1.2.

Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per al 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 la clàusula sisena.

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.

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.
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5.2.7.

Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, 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 virtuals.
Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca central urbana.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei
de biblioteca de 45 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 biblioteca
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons
en lliure accés que disposa la Biblioteca.
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària.
Novè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
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Són causes d’extinció d’aquest conveni, el mutu acord, la resolució o qualsevol altra causa
admissible en dret.
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 30 de setembre de 1986
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels, en relació a la gestió de la
Biblioteca d’aquest municipi.”

Institut del Teatre
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per
finançar el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i Artística “Institut
del Teatre de Barcelona” per a la impartició d’ensenyaments d’educació
secundària obligatòria per al curs 2012-2013.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 10 de
setembre de 2014, va aprovar un dictamen sobre elevar la proposta a la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en relació amb l’aprovació del conveni entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i la Diputació de Barcelona per finançar el funcionament de l’Institut
d’Educació Secundària i Artística Institut del Teatre de Barcelona per a la impartició de
l’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2012-2013, en els termes que literalment
es transcriuen a continuació:
“Atès que mitjançant escrit de data 20 de setembre de 2013 de la Gerència de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona es va sol·licitar al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la formalització d’un conveni de col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona, per al sosteniment de les despeses derivades del funcionament ordinari del grau
mitjà de dansa i de l’educació secundària obligatòria, del curs acadèmic 2012-2013.
Atès que en data 6 d’agost de 2014 la Direcció General de Centres Públics del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tramés a la Presidència de la Diputació de
Barcelona un escrit mitjançant el qual manifesten la voluntat de formalitzar el conveni per
finançar el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i Artística (IESA) Institut del
Teatre, per a la impartició de l’educació secundària obligatòria del curs 2012-2013, i en
conseqüència atorgar una subvenció de 339.667,44 €.
Vist que al mateix escrit fixa com a data límit de la formalització del conveni i presentació de
la documentació justificativa, el dia 30 de setembre de 2014.
Vist que l’Institut del Teatre és l’entitat finalista de la subvenció atorgada per la Generalitat
de Catalunya, i per tant, es considera procedent proposar a la Diputació de Barcelona la
formalització del conveni i proposar l’acceptació de la subvenció atorgada.
Vist l’article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que estableix que el Govern
ha de garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a què fa referència l’article
5.2 de l’esmentada llei i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres
que presten el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb la programació educativa.
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Vist l’apartat 3.4 i3) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona d’11 de desembre de 2013 (núm. Registre
11876/2013) i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 23 de
desembre de 2013, pel que fa a la competència de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona.
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció
delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents
ACORDS
Únic.- PROPOSAR a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels
següents acords:
I.- Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona per finançar el funcionament de
l’Institut d’Educació Secundària i Artística Institut del Teatre de Barcelona per a la impartició
de l’educació secundària obligatòria per al curs 2012-2013, d’acord amb la minuta que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DE FONS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT,
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER FINANÇAR EL FUNCIONAMENT DE
L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ARTÍSTICA INSTITUT DEL TEATRE DE
BARCELONA PER A LA IMPARTICIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
PER AL CURS 2012-2013
Barcelona,
REUNITS
D’una banda, l’Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec, d’acord amb
el nomenament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281 Annex, de
27.12.12) i en ús de les facultats que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, del 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l'Administracíó de la Generalitat de
Catalunya.
De l’altra, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B,
d’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació, en virtut de
les facultats que li són reconegudes a l’article 90.3 del Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient
per formalitzar aquest conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
1. L’article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Govern ha de
garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a què fa referència l’article 5.2
de l’esmentada llei i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres
que presten el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb la programació educativa.
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2. L’article 204.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que els convenis
entre el Departament i els ens locals que estableixen finançament del funcionament de
centres de titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat han de prendre
com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat.
3. El capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències
de la Generalitat de Catalunya.
4. El capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, regula els convenis entre administracions
públiques.
5. Aquest Conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona en
data
Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és la transferència de recursos econòmics per part
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona
per finançar les despeses de personal i les despeses de funcionament del centre de
titularitat de la corporació local, que es descriu a continuació, per a la impartició dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, inclosos a l’article 5.2 de la Llei
d’educació, d’acord amb la programació educativa durant el curs 2012-2013:
Codi

Centre

08059342

IESA Institut del Teatre Barcelona

Nombre
Alumnes ESO
117

Import
339.667,44 euros

L’import total de la transferència de 339.667,44 euros anirà amb càrrec a la partida
pressupostària EN0119 D/460000800/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2014.
SEGONA.- En el cas que el Departament d’Ensenyament aprovi altres aportacions
complementàries a les anteriors, canviïn els paràmetres de la clàusula tercera, o es
produeixi alguna altra circumstància que modifiqui els imports a transferir a les corporacions
locals, es tramitarà la modificació amb un conveni o una addenda posterior en què es faci
constar el concepte i l’import de la modificació.
TERCERA.- Els paràmetres que s’utilitzen per calcular l’aportació del Departament
d’Ensenyament són els següents:
-

Despeses de personal: Es calculen aplicant els criteris de plantilla dels centres
dependents de la Generalitat de Catalunya, i les retribucions i condicions de treball
establertes per a categories anàlogues de personal propi del Departament
d'Ensenyament, sense que en cap moment pugui representar una despesa superior a la
d'un centre propi similar.
S’inclou un percentatge fix en concepte de substitucions, i les càrregues socials. El
personal no docent també es calcula, per analogia, amb els criteris i retribucions que
s’apliquen a un centre propi.
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S’ha tingut en compte que en aquest centre les hores lectives setmanals de l’ESO és una
tercera part menys que en la resta de centres, ja que s’imparteix un currículum integrat
amb els ensenyaments de grau professional de dansa.
-

Despeses de funcionament: Per a cada grup en funcionament, s’aplica el mateix càlcul
de despesa que els centres de secundària de titularitat del Departament d’Ensenyament.

QUARTA.- La corporació local manifesta que la programació de l’oferta educativa,
l’admissió d’alumnes, el règim de gratuïtat, les normes d’organització del centre, les
titulacions del professorat i qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat acadèmica del centre
s’ha ajustat al règim establert pel Departament d'Ensenyament.
CINQUENA.- L'import de l’aportació corresponent al Departament d’Ensenyament serà
transferit a la Diputació de Barcelona en un únic pagament, prèvia presentació de la
documentació següent:
-

Certificat de l’Interventor o del Secretari-Interventor de l’administració titular del centre
sobre el cost del funcionament del curs 2012-2013, de la impartició dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria, diferenciant despeses de personal i despeses de
funcionament.

En funció de la liquidació presentada, es podrà ajustar l’import corresponent al funcionament
del centre objecte d’aquest conveni.
Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 30 de setembre de 2014.
SISENA.- Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis el titular del centre
docent adequarà la seva actuació a allò que disposa la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i al Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
En cap cas el Departament d’Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte del
personal dels centres de titularitat de les corporacions locals.
SETENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text refós
de la llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats
rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment
esmentats
El beneficiari quedarà sotmès al control financer i facilitarà tota la informació que li sigui
requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres
òrgans competents d’acord amb el que disposa l’article 92.2h) del Text refós de la llei de
finances públiques de Catalunya.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes
establerts per la Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de control i
requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què
aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la transferència d’acord amb el que
preveu l’article 90 bis del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya.
VUITENA.- Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura, i amb
efectes des de l’1 de setembre de 2012, fins al 31 de desembre de 2014.
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NOVENA.- La resolució anticipada del conveni es podrà produir per mutu acord de les parts,
que es manifestarà per escrit, o per qualsevol altra causa prevista en la normativa
d’aplicació.
DESENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d'aquest conveni, seran resoltes per la consellera d'Ensenyament.
Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs davant
la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, de conformitat amb el
que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
En prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i
data indicats a l’encapçalament d’aquest document.”
II.- ACCEPTAR la subvenció de 339.667,44 Euros (TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL SISCENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) atorgada a la
Diputació de Barcelona per al finançament del funcionament de l’Institut d’Educació Secundària
i Artística Institut del Teatre de Barcelona per a la impartició de l’educació secundària
obligatòria per al curs 2012-2013.
III.- APROVAR l’ingrés de 339.667,44 Euros (TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) a l’aplicació pressupostària
450.30 de l’orgànic 99130 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.
IV.- NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.”

Atès que, en venir referit el conveni al curs 2012-13, no resulten d’aplicació les
previsions introduïdes per la L 27/2013, de 27.12, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), en la L 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases de
Règim Local (LBRL), i concretament les contingudes a l’art. 57 bis de la LBRL, sobre
garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas, tota vegada que la
LRSAL va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
Vist el que disposa l’apartat 3.4 i3) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona d’11 de desembre
de 2013 (núm. Registre 11876/2013) i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) el 23 de desembre de 2013, relatiu a la competència de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona per finançar el
funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i Artística Institut del Teatre de
Barcelona per a la impartició de l’educació secundària obligatòria per al curs 20122013, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:

104/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DE FONS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT,
A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER FINANÇAR EL FUNCIONAMENT DE
L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ARTÍSTICA INSTITUT DEL TEATRE DE
BARCELONA PER A LA IMPARTICIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
PER AL CURS 2012-2013
Barcelona,
REUNITS
D’una banda, l’Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec, d’acord amb
el nomenament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281 Annex, de
27.12.12) i en ús de les facultats que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, del 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l'Administracíó de la Generalitat de
Catalunya.
De l’altra, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B,
d’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació, en virtut de
les facultats que li són reconegudes a l’article 90.3 del Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient
per formalitzar aquest conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
1. L’article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Govern ha de
garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a què fa referència l’article 5.2
de l’esmentada llei i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres
que presten el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb la programació educativa.
2. L’article 204.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que els convenis
entre el Departament i els ens locals que estableixen finançament del funcionament de
centres de titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat han de prendre
com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat.
3. El capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències
de la Generalitat de Catalunya.
4. El capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, regula els convenis entre administracions
públiques.
5. Aquest Conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona en
data
Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és la transferència de recursos econòmics per part
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona
per finançar les despeses de personal i les despeses de funcionament del centre de
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titularitat de la corporació local, que es descriu a continuació, per a la impartició dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, inclosos a l’article 5.2 de la Llei
d’educació, d’acord amb la programació educativa durant el curs 2012-2013:
Codi

Centre

08059342

IESA Institut del Teatre Barcelona

Nombre
Alumnes ESO
117

Import
339.667,44 euros

L’import total de la transferència de 339.667,44 euros anirà amb càrrec a la partida
pressupostària EN0119 D/460000800/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2014.
SEGONA.- En el cas que el Departament d’Ensenyament aprovi altres aportacions
complementàries a les anteriors, canviïn els paràmetres de la clàusula tercera, o es
produeixi alguna altra circumstància que modifiqui els imports a transferir a les corporacions
locals, es tramitarà la modificació amb un conveni o una addenda posterior en què es faci
constar el concepte i l’import de la modificació.
TERCERA.- Els paràmetres que s’utilitzen per calcular l’aportació del Departament
d’Ensenyament són els següents:
-

Despeses de personal: Es calculen aplicant els criteris de plantilla dels centres
dependents de la Generalitat de Catalunya, i les retribucions i condicions de treball
establertes per a categories anàlogues de personal propi del Departament
d'Ensenyament, sense que en cap moment pugui representar una despesa superior a la
d'un centre propi similar.

S’inclou un percentatge fix en concepte de substitucions, i les càrregues socials. El personal
no docent també es calcula, per analogia, amb els criteris i retribucions que s’apliquen a un
centre propi.
S’ha tingut en compte que en aquest centre les hores lectives setmanals de l’ESO és una
tercera part menys que en la resta de centres, ja que s’imparteix un currículum integrat amb
els ensenyaments de grau professional de dansa.
-

Despeses de funcionament: Per a cada grup en funcionament, s’aplica el mateix càlcul
de despesa que els centres de secundària de titularitat del Departament d’Ensenyament.

QUARTA.- La corporació local manifesta que la programació de l’oferta educativa,
l’admissió d’alumnes, el règim de gratuïtat, les normes d’organització del centre, les
titulacions del professorat i qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat acadèmica del centre
s’ha ajustat al règim establert pel Departament d'Ensenyament.
CINQUENA.- L'import de l’aportació corresponent al Departament d’Ensenyament serà
transferit a la Diputació de Barcelona en un únic pagament, prèvia presentació de la
documentació següent:
-

Certificat de l’Interventor o del Secretari-Interventor de l’administració titular del centre
sobre el cost del funcionament del curs 2012-2013, de la impartició dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria, diferenciant despeses de personal i despeses de
funcionament.

En funció de la liquidació presentada, es podrà ajustar l’import corresponent al funcionament
del centre objecte d’aquest conveni.
Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 30 de setembre de 2014.
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SISENA.- Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis el titular del centre
docent adequarà la seva actuació a allò que disposa la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i al Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
En cap cas el Departament d’Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte del
personal dels centres de titularitat de les corporacions locals.
SETENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text refós
de la llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats
rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment
esmentats
El beneficiari quedarà sotmès al control financer i facilitarà tota la informació que li sigui
requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres
òrgans competents d’acord amb el que disposa l’article 92.2h) del Text refós de la llei de
finances públiques de Catalunya.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes
establerts per la Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de control i
requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què
aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la transferència d’acord amb el que
preveu l’article 90 bis del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya.
VUITENA.- Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura, i amb
efectes des de l’1 de setembre de 2012, fins al 31 de desembre de 2014.
NOVENA.- La resolució anticipada del conveni es podrà produir per mutu acord de les parts,
que es manifestarà per escrit, o per qualsevol altra causa prevista en la normativa
d’aplicació.
DESENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d'aquest conveni, seran resoltes per la consellera d'Ensenyament.
Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs davant
la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, de conformitat amb el
que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
En prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i
data indicats a l’encapçalament d’aquest document.”

Segon.- ACCEPTAR la subvenció de tres-cents trenta-nou mil sis-cents seixanta-set
euros amb quaranta-quatre cèntims (339.667,44) € atorgada a la Diputació de Barcelona
per al finançament del funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i Artística Institut
del Teatre de Barcelona per a la impartició de l’educació secundària obligatòria per al
curs 2012-2013.
Tercer.- APROVAR l’ingrés de tres-cents trenta-nou mil sis-cents seixanta-set euros amb
quaranta-quatre cèntims (339.667,44) € a l’aplicació pressupostària 450.30 de l’orgànic
99130 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Contractació
22.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, penalitzar a l’empresa
UNIPOST, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, per compliment defectuós de les
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de
Gestió Tributària, corresponent a la Subdirecció de Logística.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’expedient relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, adjudicat definitivament per dictamen del
Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de novembre de 2010, mitjançant
procediment obert amb pluralitat de criteris de valoració i subjecte a regulació
harmonitzada, a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF XXXXXXXXX), amb efectes d’1 de
gener de 2011 a 31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de
21.711.498,00 € (IVA inclòs) i formalitzat mitjançant contracte en data 13 de desembre
de 2010, prèvia constitució de la garantia definitiva d’import 920.125,68 €, en data 26
d’octubre de 2010, a la Tresoreria d’aquesta Corporació, mitjançant valors de l’entitat
BANESTO i que correspon a l’assentament núm.1000215465.
Atès l’informe del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de
l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a
l’Organisme de Gestió Tributària, de data 2 de juny de 2014, presentat en el Servei de
Contractació el dia 11 de juny d’enguany, en el qual es recullen les incidències i
conseqüències jurídiques que comporten aquestes respecte al servei que presta
UNIPOST a l’Organisme de Gestió Tributària, i el text íntegre del qual es transcriu a
continuació:
“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA,
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PELS
INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DEL SEGON SEMESTRE DE 2013
D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost SA, que va començar a
realitzar aquests serveis a partir del'1 de gener de 2011.
La clàusula 1.25 del plec de clàusules administratives particulars aplicable a aquest
contracte, estableix les següents penalitzacions:
"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una
penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la
gravetat de l’incompliment.
 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant per
les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de certificat o
registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de
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correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a
continuació, que ascendirà a les següents quantitats:
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del
servei.
2. Pel lliurament fora de termini d'una tramesa urgent: Devolució import.
3. Per cada dia d'incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari
establert: 100 euros.
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per remesa
com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del Certificat
Plus de fins a 20 gr. normalitzat:
4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30% es
penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la fórmula
següent:
50% del nombre d'enviaments - nombre de certificats lliurats
4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import de les
enviaments gestionats fora de termini.
4.3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels
enviaments corresponents a les imatges no escanejades.
4.4. Per a cada errada detectada en la gravació de les respostes fins al moment del
control d'encert en la gravació dels certificats notificats, tal com es descriu al plec
de prescripcions tècniques: es penalitzarà amb la devolució del cost del servei
per a cada enviament on es detecti que es va gravar "notificat" com a resposta i
realment no va estar notificat segons el justificant de recepció.
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el Reglament
general de recaptació."
El Plec de prescripcions tècniques especifica a l'apartat 5.4 el sistema pel càlcul dels
indicadors de qualitat:
"Als 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT donarà
per tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei prestat per
l'adjudicatari:
1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (18 dies hàbils des
de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a l'empresa distribuïdora).
3. Percentatge de les imatges escanejades que l'ORGT ha rebut en el termini establert
(60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments)
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4. Percentatge d'encert en la gravació de les respostes i nombre absolut d'errades
detectades. El control es basarà en una comprovació aleatòria d'un 1% dels
enviaments que han estat informats com a notificats per contrastar si es correspon al
contingut de la imatge escanejada del justificant de recepció.
5. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul de la
penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha rebut resposta més
els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i que hi hagi resposta)"
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en
concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost, S.A.
durant el segon semestre de 2013, resulta el càlcul de penalitats que es detalla a
continuació:
a) Al llarg del segon semestre del 2013, arran d'escrits i recursos presentats per diversos
contribuents sobre deficiències del servei de notificació, aquest servei ha sol·licitat els
corresponents informes a Unipost sobre la distribució postal de cadascuna de les
notificacions afectades. Del contingut d'aquests informes es conclou que hi ha hagut un
compliment defectuós del servei per a les incidències relacionades més avall.
Aquestes incidències han obligat a retrotraure actuacions administratives que s’havien
dut a terme a partir del tràmit defectuós de notificació i a la repetició d'aquest acte
administratiu, amb els costos que tot això suposa.
Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte relatiu a la
prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions
definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del
contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
Atès que en els casos concrets d’incompliment defectuós del servei que invalidi l’acte de
notificació s’estableix l’aplicació d’una penalitat de 50 € per incidència, tenint en compte
el cost de les actuacions administratives que això comporta i que són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registre de la denúncia del ciutadà
Digitalització de la denúncia
Remissió de la denúncia al Servei de Qualitat
Obertura d’incidència de servei a l’operador postal
Anàlisi de la resposta donada per l’operador postal a la incidència denunciada
Remissió de les conclusions a l’oficina corresponent
Elaboració de la proposta de resolució per part de l’oficina corresponent
Tramitació i signatura de la resolució
Notificació a l’interessat de la resolució del seu recurs
Repetició de l’acte administratiu de la notificació impugnada

Així doncs, l’import total de penalitat a imposar per aquest concepte és de 2.550,00 euros.
Les següents incidències corresponen enviaments que han estat retornats erròniament com
a adreça incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari, com ha estat possible
acreditar en altres enviaments dirigits a la mateixa adreça i distribuïts per Unipost en altres
moments:
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Incidència
número
13154
13160
13161
13162
13163
13164
13171
13172
13173
13186
13192
13193
13194
13197
13199
13201
13202
13203
13207
13208
13209
13212
13214
13219
13220
13221
13222
13229
13231
13234
13235
13240
13241
13244
13247
13248
13258
13260
13261
13263

Municipi de la incidència
Pol Ind El Regàs
St Esteve de Palautordera
Gurb
St Quirze Safaja
St Pere de Torelló
St Pere de Torelló
Barcelona-13
Los Alcazares
Cervelló
Begues
Tavèrnoles
Gelida
Murcia
Mataró
Barbera del Valles
Vandellòs
Malgrat de Mar
Mediona
San Lorenzo del Escorial
St Llorenç d'Hortons
Castellví de la Marca
Barcelona-23
Larrabetzu
Puigdàlber
Isovol
Sta Llogaia d'Alguema
Alcoletge
Corbera de Llobregat
St Cugat del Valles
St Quinti de Mediona
L'Estany
Cervelló
Castellví de la Marca
Montgai
Cornella
Alforja
Vidreres
Baix Pallars
Cervelló
El Pla del Penedès
TOTAL

Enviaments
afectats
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
51

Import
penalitat
100 €
50 €
50 €
50 €
150 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
100 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
150 €
50 €
50 €
100 €
100 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
2.550 €

b) Un mes abans del tancament de cada remesa aquest Servei ha sol·licitat a Unipost la
localització dels justificants de recepció dels que no ha lliurat la imatge. Al tancament de
cada remesa aquest Servei comunica a Unipost la relació de les notificacions
extraviades. Al llarg d'aquest semestre s'ha produït la pèrdua de 1.913 enviaments de
Certificat Plus (s'adjunta relació: 8 enviaments Locals, 338 Grans poblacions i 1.567
Resta) pel quals correspon una penalitat de 5 cops l'import del servei (servei Local
1,4708 ,servei Grans poblacions 1,6932, servei Resta 2,0746, tots calculats a preus de
l'exercici 2013 sense IVA) que, un cop aplicat el factor multiplicador de 5 esmentat, fa un
total de 19.174,83 euros.
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c) Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per remesa com
s'indica a la clàusula 5.4 del plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del
Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el preu més baix que correspon a
destí local (1,4708 €):
1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30% es
penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments resultats de la fórmula
següent: 50% del nombre d’enviaments – nombre de certificats lliurats. Aquest
incompliment s'ha produït a la remesa 1901, resultant una penalitat de 5.582,42
euros:
Enviaments de la remesa: 16.551
Enviaments lliurats: 4.480
Percentatge lliurats: 27%
Total: 16.551 / 2 = 8.275,50 – 4.480 = 3.795,50 x 1,4708 = 5.582,42 €
2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins el termini de distribució establert
sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments
gestionats fora de termini. Aquest incompliment s'ha produït a les remeses 1875 i
1891, resultant una penalitat de 8.899,82 euros:
Remesa 1875:
Enviaments de la remesa: 50.000
Enviaments distribuïts fora de termini: 2.532
Percentatge distribuïts fora de termini: 5,06%
Total: 2.532 x 1,4708 = 3.724,07 €
Remesa 1891:
Enviaments de la remesa: 50.000
Enviaments distribuïts fora de termini: 3.519
Percentatge distribuïts fora de termini: 7,04%
Total: 3.519 x 1,4708 = 5.175,75 €
El valor acumulat de les penalitats descrites en els apartats anteriors ascendeix a 36.207,07
euros, quan la facturació d’aquest segon semestre ha ascendit a 2.209.737,11euros.
Pel que fa al pagament d'aquestes penalitats, la clàusula 1.22 del plec de clàusules
administratives particulars estableix:
"L’adjudicatari facturarà mensualment, mitjançant factures a mes vençut, els serveis prestats
d’acord amb el preu ofert. S’emetrà una factura a cadascun dels centres de facturació pels
serveis postals corresponents: Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona i
ORGT.
El pagament de les factures així presentades es realitzarà dins del termini de 60 dies des de
la data d'entrada de la factura al Registre de factures de la Diputació de Barcelona o de
l’ORGT, segons procedeixi, prèvia conformitat del Subdirector de Logística o del Cap del
Servei d’Atenció Telemàtica i Gestió de Qualitat, respectivament, sens perjudici que se li
pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte,
als efectes de comprovar que es troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat
Social."
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Finalment l'esmentat plec de clàusules administratives particulars defineix a l'apartat 2.9 el
responsable del contracte:
"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de la LCSP,
a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística pel que fa a les
remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i de gestió de la qualitat de
l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme."
En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de les penalitats esmentades en
aquest informe a Unipost SA.”

Atès que consten acreditats en l’expedient els compliments defectuosos de la prestació
del contractista subjectes a penalitzacions i indemnitzacions, i així s’han recollit a l’informe
transcrit en els paràgrafs precedents, i que, d’acord amb les previsions establertes a
l’article 196.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), la clàusula 1.25) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que
regeix la contractació de referència especifica que “pel compliment defectuós de la
prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució
i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.”
Atès que d’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP les penalitats previstes en el
PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i
concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda
quan no puguin deduir-se dels pagaments.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’ha
procedit al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit de data
23 de juny de 2014, rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 3 de juliol de 2014.
Vist que l’empresa UNIPOST, SAU no ha presentat dins del termini fixat cap al·legació
contra l’inici de l’expedient de penalització.
Ateses la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i la
data d’adjudicació del present contracte, al mateix li és d’aplicació la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la versió donada per la Llei 34/2010,
de 5 d’agost (LCSP).
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.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).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- PENALITZAR a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF XXXXXXXXX), adjudicatària
del contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, per
compliment defectuós de la prestació, amb la quantitat de 36.207,07 €, d’acord amb
l’informe de data 2 de juny de 2014 del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió
de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel
que fa a l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a XXX,
per al seu coneixement i efectes.
Servei de Programació
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de dos-cents trenta-tres mil nou-cents seixanta-vuit euros
amb setanta-dos cèntims (233.968,72) € a l'Ajuntament de Montcada i Reixac a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les
inversions del pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
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.

114/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 Montcada i Reixac presentà en data 9 de maig de 2014 una sol·licitud
d'un préstec de 1.717.000,00 EUR 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 Montcada i Reixac.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.717.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.717.000€ amb una subvenció d’import de 233.968,72 EUR, 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de dos-cents trenta-tres mil nou-cents seixanta-vuit
euros amb setanta-dos cèntims (233.968,72) € a l'Ajuntament de Montcada i Reixac
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 9 de maig de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, 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 Presidència, concedir una
subvenció per import de vint-i-un mil cent vint-i-un euros amb vint-i-tres cèntims
(21.121,23) € a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
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 Vilanova del Vallès presentà en data 20 de juny de 2014 una
sol·licitud d'un préstec de 155.000 € 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 Vilanova del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 155.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 155.000 €
amb una subvenció d’import de 21.121,23 €, 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de vint-i-un mil cent vint-i-un euros amb vint-i-tres
cèntims (21.121,23) € a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 20 de 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 Vilanova del Vallès, 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 Presidència, concedir una
subvenció per import de cinquanta-set mil set-cents setanta euros amb vint-i-sis
cèntims (57.770,26) € a l'Ajuntament d’Arenys de Munt a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 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 d'Arenys de Munt presentà en data 30 de juny de 2014 una sol·licitud
d'un préstec de 423.952,10 € 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 Munt.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 423.952,10 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
423.952,10 € amb una subvenció d’import de 57.770,26 €, 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 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de cinquanta-set mil set-cents setanta euros amb
vint-i-sis cèntims (57.770,26) € a l'Ajuntament d'Arenys de Munt per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30 de
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 Munt, 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.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’Alella, d’import cent setanta-cinc mil (175.000)€
per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic BL/BM/AJ” 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 d'Alella, presentada en data
27/6/2014 per finançar la inversió “Enllumenat públic BL/BM/AJ” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Alella
Enllumenat públic BL/BM/AJ
175.000 €
0%
10
53/2014

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.
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, d’import cent setanta-cinc
mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Voreres travessia BP1432, f. 1” 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 de l'Ametlla del Vallès,
presentada en data 5/8/2014 per finançar la inversió “Voreres travessia BP1432, f. 1” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Voreres travessia BP1432, f. 1
175.000 €
0%
10
80/2014

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.
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Bagà, d’import setanta-sis mil vuit-cents vinti-dos euros amb noranta cèntims (76.822,90) € per a finançar l’actuació local
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“Urb. carrers i aparcament” 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 Bagà, presentada en data
1/7/2014 per finançar la inversió “Urb. carrers i aparcament” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bagà
Urb. carrers i aparcament
76.822,90 €
0%
10
57/2014
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-sis mil vuit-cents vint-i-dos euros
amb noranta 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.
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Bagà, d’import trenta mil (30.000) € per a
finançar l’actuació local “Adquisició finca per a Institut” 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 Bagà, presentada en data
1/7/2014 per finançar la inversió “Adquisició finca per a Institut” 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 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. 11876/2013, 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:

123/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bagà
Adquisició finca per a Institut
30.000 €
0%
10
59/2014

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.
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Bagà, d’import cinquanta mil set-cents setanta
euros amb vint-i-quatre cèntims (50.770,24) € per a finançar l’actuació local
“Enllumenat Terradellas” 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 Bagà, presentada en data
1/7/2014 per finançar la inversió “Enllumenat Terradellas” 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 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bagà
Enllumenat Terradellas
50.770,24 €
0%
10
58/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil set-cents setanta euros amb
vint-i-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Balenyà, d’import cent cinquanta mil
(150.000)€ per a finançar l’actuació local “Inversions diverses 2014” 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.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Balenyà, presentada en data
26/6/2014 per finançar la inversió “Inversions diverses 2014” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balenyà
Inversions diverses 2014
150.000 €
0%
10
52/2014

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.
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Bigues i Riells, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Vehicle neteja viària” al 0% d’interès i
a retornar en 5 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
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Bigues i Riells, presentada
en data 23/6/2014 per finançar la inversió “Vehicle neteja viària” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bigues i Riells
Vehicle neteja viària
175.000 €
0%
5
49/2014

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.
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Castellví de la Marca, d’import vuitanta-set mil
nou-cents noranta-tres euros amb noranta-tres cèntims (87.993,93) € per a
finançar l’actuació local “Projecte pg. peatonal/bici f. 1” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
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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 Castellví de la Marca,
presentada en data 23/7/2014 per finançar la inversió “Projecte pg. peatonal/bici f. 1” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellví de la Marca
Projecte pg. peatonal/bici f. 1
87.993,93 €
0%
10
69/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-set mil nou-cents noranta-tres
euros amb noranta tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Castellví de la Marca, d’import vuitanta-un mil
quatre-cents quaranta-set euros amb seixanta-set cèntims (81.447,67) € per a
finançar l’actuació local “Fusteries CEIP f.1” 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 Castellví de la Marca,
presentada en data 23/7/2014 per finançar la inversió “Fusteries CEIP f.1” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellví de la Marca
Fusteries CEIP f.1
81.447,67 €
0%
10
68/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-un mil quatre-cents quaranta-set
euros amb seixanta set 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.
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Cubelles, d’import cent mil (100.000) € per a
finançar l’actuació local “Via pública” 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 Cubelles, presentada en
data 3/7/2014 per finançar la inversió “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 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cubelles
Via pública
100.000 €
0%
10
61/2014

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.
36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Cubelles, d’import setanta-cinc mil (75.000)€
per a finançar l’actuació local “Enllumenat” 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.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cubelles, presentada en
data 3/7/2014 per finançar la inversió “Enllumenat” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cubelles
Enllumenat
75.000 €
0%
10
60/2014

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.
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d’import cent setantacinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació Isidre Martí 21” 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

132/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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'Esplugues de Llobregat,
presentada en data 30/6/2014 per finançar la inversió “Expropiació Isidre Martí 21” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Expropiació Isidre Martí 21
175.000 €
0%
10
56/2014

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.
38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Gallifa, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Arranjament carrers” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
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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 Gallifa, presentada en data
7/7/2014 per finançar la inversió “Arranjament carrers” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Gallifa
Arranjament carrers
175.000 €
0%
10
78/2014

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.
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Gironella, d’import cent cinquanta-vuit mil setcents seixanta-dos euros amb vuit cèntims (158.762,08) € per a finançar
l’actuació local “Cementiri, aigua i pavimentació” 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 Gironella, presentada en
data 16/7/2014 per finançar la inversió “Cementiri, aigua i pavimentació” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Gironella
Cementiri, aigua i pavimentació
158.762,08 €
0%
10
64/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta-vuit mil set-cents seixantados euros amb vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Granollers, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Aparcament c/Ramon Llull” 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 Granollers, presentada en
data 10/7/2014 per finançar la inversió “Aparcament c/Ramon Llull” 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 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Granollers
Aparcament c/Ramon Llull
175.000 €
0%
10
62/2014

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 Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de la Granada, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Tancament pista esportiva” 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.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Granada, presentada en
data 7/8/2014 per finançar la inversió “Tancament pista esportiva” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Granada
Tancament pista esportiva
175.000 €
0%
10
82/2014

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.
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Navarcles, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte pavelló municipal” 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
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Navarcles, presentada en
data 6/8/2014 per finançar la inversió “Projecte pavelló municipal” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Navarcles
Projecte pavelló municipal
175.000 €
0%
10
83/2014

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.
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Navàs, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Sentència expropiació 2014” 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 Navàs, presentada en data
31/7/2014 per finançar la inversió “Sentència expropiació 2014” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Navàs
Sentència expropiació 2014
175.000 €
0%
10
73/2014

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.
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’Oris, d’import cent seixanta-cinc mil quatrecents seixanta-quatre euros amb trenta-set cèntims (165.464,37) € per a finançar
l’actuació local “ETAP i abastament aigua” 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 d'Orís, presentada en data
22/7/2014 per finançar la inversió “ETAP i abastament aigua” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Orís
ETAP i abastament aigua
165.464,37 €
0%
10
66/2014

Segon.- Autoritzar I Disposar la despesa de cent seixanta-cinc mil quatre-cents
seixanta-quatre euros amb trenta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Pugi-Reig, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Biblioteca, mobiliari i equipament” al
0% d’interès i a retornar en 5 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 Puig-reig, presentada en
data 7/7/2014 per finançar la inversió “Biblioteca, mobiliari i equipament” 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 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Puig-reig
Biblioteca, mobiliari i equipament
175.000 €
0%
5
55/2014

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.
46.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sallent, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació, voreres i compra Cal
Carrera” 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.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sallent, presentada en data
25/6/2014 per finançar la inversió “Expropiació, voreres i compra Cal Carrera” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sallent
Expropiació, voreres i compra Cal Carrera
175.000 €
0%
10
50/2014

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.
47.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d’import cent setantacinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Eficiència energètica
enllumenat” 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

144/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 Feliu de Llobregat,
presentada en data 14/7/2014 per finançar la inversió “Eficiència energètica
enllumenat” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Eficiència energètica enllumenat
175.000 €
0%
10
63/2014

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.
48.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, d’import quarantatres mil dos-cents cinquanta euros amb seixanta-sis cèntims (43.250,66) € per a
finançar l’actuació local “Lavabos escola Collbaix” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
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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 Joan de Vilatorrada,
presentada en data 4/8/2014 per finançar la inversió “Lavabos escola Collbaix” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Lavabos escola Collbaix
43.250,66 €
0%
10
79/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-tres mil dos-cents cinquanta
euros amb seixanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
49.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Taradell, d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) € per a finançar l’actuació local “Espai aigua f. 3” 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 Taradell, presentada en data
30/7//2014 per finançar la inversió “Espai aigua f. 3” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Taradell
Espai aigua f. 3
175.000 €
0%
10
67/2014

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.
50.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, d’import seixantaquatre mil nou-cents quaranta-set euros amb trenta-vuit cèntims (64.947,38) €
per a finançar l’actuació local “Rehabilitació equipaments” 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 Torrelles de Llobregat,
presentada en data 21/7/2014 per finançar la inversió “Rehabilitació 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 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Rehabilitació equipaments
64.947,38 €
0%
10
74/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-quatre mil nou-cents quarantaset euros amb trenta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
51.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, d’import setanta-sis
mil cinquanta-dos euros amb seixanta-dos cèntims (76.052,62) € per a finançar
l’actuació local “Inversions 2014” 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 Torrelles de Llobregat,
presentada en data 21/7/2014 per finançar la inversió “Inversions 2014” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Inversions 2014
76.052,62 €
0%
10
75/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-sis mil cinquanta-dos euros amb
seixanta-dos 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.
52.- Dictamen que proposa per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, d’import trenta-quatre
mil (34.000) € per a finançar l’actuació local “Instal·lació silvopastura” 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 de Torrelles de Llobregat,
presentada en data 21/7/2014 per finançar la inversió “Instal·lació silvopastura” 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 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. 11876/2013, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Instal·lació silvopastura
34.000 €
0%
10
76/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-quatre 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.
53.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, d’import cent vint-i-cinc mil
quinze (125.015) € per a finançar l’actuació local “Col lector sector NE” 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 Vallbona d'Anoia,
presentada en data 2/8/2014 per finançar la inversió “Col·lector sector NE” 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 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. 11876/2013, 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:

152/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Col·lector sector NE
125.015 €
0%
10
72/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-cinc mil quinze 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.
54.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, d’import vint mil
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Col·lector aigües residuals i EDAR
Cantallops”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, per destinar-los al
finançament de l’actuació “Entorn pista esport. l'Arboçar”, amb les mateixes
condicions.- 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 13/6/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Col·lector aigües residuals i EDAR Cantallops
20.000 €
0%
10
16/2013

En data 5/8/13 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 18/6/14, per destinar-ho a “Entorn pista esport.
l'Arboçar”.
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
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Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de
19 de febrer de 2013.
En 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 13/6/13 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Col·lector aigües residuals i EDAR Cantallops
0 euros

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de vint mil euros
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 5/8/13 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.
55.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, d’import vint mil
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Entorn pist esport. l'Arboçar” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per al finançament de
“Col·lector aigües residuals i EDAR Cantallops”.- 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 13/6/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Col·lector aigües residuals i EDAR Cantallops
20.000 €
0%
10
16/2013

En data 5/8/13 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 18/6/14, per destinar-ho a “Entorn pista esport.
l'Arboçar”.
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).
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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 “Col·lector aigües residuals i EDAR Cantallops”:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Entorn pista esport. l'Arboçar
20.000 €
0%
10
51/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 5/8/13 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.
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió dels
crèdits previstos en desenvolupament del Pla “Operacions de Tresoreria per a
Consells Comarcals 2014”.- 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, en sessió ordinària de 24 de juliol de 2014, aprovà
el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014” (acord plenari núm.
105/14, BOPB 29.7.2014), la finalitat del qual, d’acord amb el seu punt segon, apartat
1, és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria.
En el mateix acord es van establir les condicions generals de participació i de gestió de
la concessió dels crèdits.
Les esmentades condicions establien que els Consells Comarcals interessats havien
d’efectuar les seves peticions de crèdit en el període comprés entre el 25/07/2014 i el
5/09/2014 (apartat 4.a). Determina, així mateix, que si el total de les sol·licituds no
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supera l’import dels 10.000.000 euros amb què s’ha dotat el Pla, es concedirà la
quantitat demanada per cada Consell Comarcal (apartat 3.a).
Així, dels onze Consells Comarcals destinataris, nou han presentat les seves
sol·licituds durant el termini establert, i són els que es relacionen a continuació:
Consell Comarcal
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental

NIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Total

Import crèdit
500.000,00
1.000.000,00
696.811,00
498.000,00
150.000,00
1.600.000,00
1.100.000,00
1.780.630,00
1.000.000,00
8.325.441,00

El Consell Comarcal del Baix Llobregat no ha presentat sol·licitud i el Consell
Comarcal del Barcelonès ha presentat la seva sol·licitud en data 10 de setembre de
2014, registre d’entrada núm: 1400050064 i, en conseqüència, fora del termini
establert resultant procedent la seva denegació.
Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que tots els Consells
Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies extraordinàries que motiven la
petició, així com que han complert la resta de requisits formals (apartat 4.a).
Així mateix, es constata que la suma de les peticions efectuades pels Consells
Comarcals durant el termini establert ascendeix a 8.325.441,00 euros i, per tant, no
supera el límit total del Pla que és de 10 milions d’euros. En conseqüència, d’acord
amb l’apartat tercer de les condicions aprovades, el repartiment es realitzarà en funció
de les quantitats sol·licitades, en tant que la suma total d’aquestes no arriba a exhaurir
la quantitat total del Pla.
Finalment, s’ha comprovat que a data de la present proposta tots els citats Consells
Comarcals es troben al corrent de les quotes d’amortització dels crèdit concertat dins
del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consell Comarcals 2013”.
Atès que l’apartat 4.b) del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals
2014” estableix que correspon a la Junta de Govern l’adopció de l’acord de concessió
o denegació de les sol·licituds presentades.
En virtut de tot això, 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 dels crèdits en desenvolupament del Pla “Operacions
de tresoreria per a Consells Comarcals 2014” aprovat pel Ple de la Diputació de
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Barcelona en data 24 de juliol de 2014 (BOPB de 29.7.2014), d’acord amb la
distribució següent:
Consell Comarcal beneficiari
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental

NIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Total

Import crèdit
500.000,00
1.000.000,00
696.811,00
498.000,00
150.000,00
1.600.000,00
1.100.000,00
1.780.630,00
1.000.000,00
8.325.441,00

Segon.- Disposar la despesa de vuit milions tres-cents vint-i-cinc mil quatre-cents
quaranta-un
(8.325.441)
€
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/20401/942A0/82020.
Tercer.- Formalitzar els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels corresponents
convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 4 del Pla.
Quart.- Denegar la sol·licitud formulada pel Consell Comarcal del Barcelonès per
haver estat presentada fora del termini establert a l’apartat 4 e) de les condicions
generals de participació i de gestió del Pla.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt
de béns informàtics, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i
ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent.
Amb motiu dels escrits de dates 29 d’abril i 20 i 26 de maig de 2014, enviats a aquesta
Oficina des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius d’aquesta
Corporació, s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de
diversos béns informàtics.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 11 i 14 de juliol, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 15 de
juliol de 2014, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva
declaració simultània com a efectes no utilitzables.
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Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Atès que a l’acord de Junta de Govern, núm. 191/14, de data 8 de maig de 2014,
referit a la baixa i cessió gratuïta d’uns determinats béns a favor del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, s’ha detectat una duplicitat en els llistats relativa
a un compressor mèdic, núm. d’inventari F156975 (H174687) per un import de
2.549,24 €.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de la
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència
núm.11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de
desembre de 2013).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats
i Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit
específic de “baixa per cessió”.
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a
la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- REGULARITZAR la duplicitat detectada relativa a un compressor mèdic
assistencial, núm. d’inventari F156975 (H174687) per un import de 2.549,24 €
corresponent a la baixa efectuada de cessió gratuïta a favor del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya.
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Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
58.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la
Presidència (convocatòria), l’aprovació de la Convocatòria i de les Bases dels
Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, any 2014, per
un import de sis mil (6.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Vicepresidenta segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona té la competència de donar assistència i suport, als
municipis de la seva demarcació, en matèria de polítiques de promoció d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes i de la participació política i social de les
dones, en compliment de l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local i, de manera concordant, pels articles 71.1.c), 91.2.b) 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.
L’Àrea d’Atenció a les Persones, mitjançant l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets
Civils, amb la finalitat de donar suport a la investigació i generar eines de treball que
permetin als ens locals dur a terme accions per eradicar la violència masclista i les
discriminacions de gènere i per assolir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes, convoca, per a l ‘any 2014, la desena edició dels “Ajuts a la Recerca en
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”, amb una dotació total de sis mil (6.000) €,
per atorgar un únic ajut de sis mil euros.
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).
Vist l’article 11.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, el qual estableix 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 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
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Vist el que disposa el punt 3.3 b) 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 al BOPB de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria i les Bases Reguladores per a l’atorgament, l’any
2014, d’un únic “Ajut a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de donar suport
a la investigació, generar estudis i eines de treball per als ajuntaments de la província,
a fi d’aplicar polítiques d’igualtat de gènere. El text íntegre d’aquestes Bases és el
següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DELS AJUTS A LA RECERCA EN GÈNERE I
IGUALTAT,FRANCESCA BONNEMAISON, PER A L’ANY 2014
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201420145120006253
Base 1.Base 2.Base 3.Base 4.Base 5.Base 6.Base 7.Base 8.Base 9.Base 10.Base 11.Base 12.Base 13.Base 14.Base 15.Base 16.Base 17.Base 18.Base 19.Base 20.Base 21.Base 22.Base 23.-

Objecte.
Finalitat de l’ajut a la recerca.
Àrea d’actuació.
Període d’execució.
Requisits dels concursants i beneficiari/ària
Documentació a aportar.
Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.
Rectificació de defectes o omissions en la documentació.
Procediment de concessió.
Criteris objectius d’atorgament de l’ajut a la recerca
Quantia total màxima de l’ajut a la recerca, consignació pressupostària i suport
de la càrrega tributària
Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió.
Termini de resolució, notificació i règim de recursos.
Acceptació de la subvenció.
Seguiment del projecte de recerca
Forma de pagament.
No-vinculació de les persones beneficiàries
Responsabilitat.
Drets de divulgació dels resultats dels projectes de recerca
Difusió dels treballs beneficiaris
Publicitat del ajuts a la recerca concedits
Protecció de dades de caràcter personal
Règim jurídic
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Base 1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, de
tramitació, concessió, cobrament i justificació de l’ajut a la recerca en gènere i igualtat
Francesca Bonnemaison, que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció
a les Persones. L’ajut està destinat a donar suport a la investigació-acció en polítiques
d’igualtat i drets civils i a generar eines per l’aplicació pels ajuntaments de la demarcació de
Barcelona.
Base 2.- Finalitat de l’ajut a la recerca
Per tal de complir els objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i d’acord
amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions d’enguany, aquest ajut a la recerca en
gènere i igualtat haurà de fomentar la investigació i les eines d’interès públic o social que
tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat de la implementació de polítiques d’igualtat de
gènere, a nivell municipal.
Base 3.- Àrea d’actuació
Els projectes hauran de tenir en compte l’àmbit d’actuació territorial de la Diputació de
Barcelona: els municipis de la demarcació de Barcelona.
Base 4.- Període d’execució
L’ajut a la recerca concedit a l’empara d’aquestes bases, s’haurà de destinar a finançar el
projecte de recerca seleccionat, el desenvolupament del qual s’haurà de fer en un termini de
dotze mesos, a comptar des de la data de l’acceptació formal de l’ajut per part de la persona
seleccionada com a beneficiària.
Excepcionalment, a instància motivada de la persona beneficiària i amb una antelació de
dos mesos a la finalització del termini de lliurament del treball d’investigació definitiu, es
podrà concedir una pròrroga del termini de finalització del projecte de recerca. L’atorgament
d’aquesta pròrroga restarà, en tot cas, condicionat al vist-i-plau, per part de la Diputació de
Barcelona, d’un informe d’autoavaluació que s’haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud.
Base 5.- Requisits dels/les concursants i del beneficiari/ària
1) Podrà ser beneficiàri/ària d’aquest ajut la persona física, de qualsevol nacionalitat, que
tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau
universitari, per realitzar l’activitat per la que s’atorga l’ajut, i, no estar afectada per cap
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS).
2) La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
Base 6.- Documentació a aportar
1) A la sol·licitud s’indicarà l’adreça postal on la persona concursant vol rebre les
notificacions que al respecte li faci la Diputació de Barcelona.
2) Fotocòpia del DNI, passaport o document d’estrangeria (en vigor) de la persona
sol·licitant.
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3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de l’esmentada LGS 38/2003.,.La presentació d’aquesta
declaració autoritza, implícitament, a la Diputació de Barcelona, a consultar directament
a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als possibles
deutes que la persona beneficiària d’aquest Ajut a la Recerca pugui tenir amb aquests
organismes.
4) Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura, grau o
diplomatura (una còpia).
5) Currículum vitae (una còpia)
6) Declaració responsable que contempli la situació professional actual i altres fonts de
finançament complementàries per a la recerca proposada, així com el compromís de
comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol altra subvenció que s’obtingui en el
futur amb la mateixa finalitat (una còpia).
7) Carta de compromís o Declaració del/de la Regidor/a d’Igualtat d’un o més ajuntaments
de la província de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i l’interès en la proposta de
recerca presentada.
8) Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana la subvenció. La Memòria no
superarà, en cap cas, l’extensió màxima de deu pàgines, i a més la bibliografia, amb
lletra Arial i cos 11, de la qual s’hauran de lliurar set còpies signades, amb indicació del
número del DNI, passaport o document d’estrangeria en vigor, i sense que hi consti el
nom i cognoms de la persona participant.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
Base 7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud serà de quinze dies naturals, a comptar des de la
seva publicació en el BOPB.
Les sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat,
que serà signat per l’interessat/da, al qual se li annexarà la documentació detallada en la
base sisena.
El model normalitzat de sol·licitud, podrà trobar-se a qualsevol dels Registres Generals de
Documents de la Diputació de Barcelona, l’adreça dels quals és:
• Edifici Can Serra, planta baixa, Rambla de Catalunya, 126; 08008 Barcelona
• Edifici del Rellotge, planta baixa, recinte de la Escola Industrial, C/ Urgell, 187, 08036
Barcelona
• Edifici Londres, C/ Londres, 55-57, 08036 Barcelona
• Edifici Serradell Trabal, del recinte de Les Llars Mundet, Passeig de la Vall d’Hebron 171,
Barcelona 08035
Horari dels Registres: de dilluns a divendres, des de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores.
També podrà presentar-se la sol·licitud i la documentació complementària en qualsevol dels
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
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les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant
LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Base 8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
Si la documentació presentada fos incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona
beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.
Base 9.- Procediment de concessió
El procediment de concessió dels ajuts a la recerca regulats a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
Base 10.- Criteris objectius d’atorgament de l’ajut a la recerca
L’ajut a la recerca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. Per a la valoració de les
sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius,
aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
a)
b)

c)
d)
e)

Justificació i fonamentació del treball proposat
Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per
corregir les desigualtats de gènere en l’entorn de la
província de Barcelona
Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i
d’actuació per a les polítiques d’igualtat
Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada
a les condicions i recursos disponibles
Currículum de la persona sol·licitant.
Es valorarà: titulació acadèmica, formació específica
(segons
dedicació
horària),
docència/conferències/xerrades (segons dedicació horària)
Investigació/participació en grups de recerca, publicacions
de llibres, estudis o articles, treball professional i
experiència en relació a les polítiques d’igualtat de gènere
i/o sobre el tema motiu de la recerca.

Fins a
Fins a

10 punts
10 punts

Fins a

10 punts

Fins a

10 punts

Fins a

10 punts

Base 11.- Quantia total màxima de l’ajut a la recerca en gènere i igualtat, Francesca
Bonnemaison, a atorgar l’any 2014, consignació pressupostària, i suport de la càrrega
tributària
1) El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2014 per a la concessió d’un únic ajut
a la recerca, regulat en les presents bases reguladores, serà de sis mil (6.000) € i anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària.
2) No podran atorgar-se ajuts a la recerca en gènere i igualtat, Francesca Bonnemaison,
durant l’any 2014, per import superior a l’esmentat.
3) Els tributs, o gravàmens de qualsevol mena, que puguin recaure sobre l’ajut aniran a
càrrec de la persona beneficiària.
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Base 12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes per aquestes bases serà la Vicepresidència segona i Presidència delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a) Persones representants de la Diputació de Barcelona
• Una persona representant de la Presidència de la Corporació.
• La diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania, o la persona en qui delegui,
tot actuant com a presidenta de l’òrgan de valoració.
• La coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o persona en la qual delegui.
• La coordinadora de l’àmbit d’educació, igualtat i ciutadania.
• La gerenta de serveis d’Igualtat i Ciutadania.
• Dos persones a designar de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils.
b) Una persona experta, externa a la Diputació de Barcelona, el nomenament de la qual
s’efectuarà per Decret de la Vicepresidenta segona i Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones.
La finalitat de l’Òrgan de selecció és valorar i qualificar els projectes de recerca admesos
l’any 2014, a fi d’atorgar l’ajut a la recerca d’aquesta convocatòria.
Les funcions de secretària de l’Òrgan de selecció seran exercides per una de les persones
que componen l’Òrgan de selecció, la qual serà designada per la Vicepresidenta segona i
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de l’ajut a la recerca
en igualtat i gènere, Francesca Bonnemaison, serà la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Atenció a les persones, tal com determina la vigent normativa sobre delegacions de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs.
Base 13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
2. El termini per a l’atorgament de l’ajut a la recerca serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
3. Un cop acordada la concessió de l’ajut, la resolució serà notificada 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 Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJAPPAC).
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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5. 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.
6. 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.
Base 14.- Acceptació de la subvenció
1) La persona beneficiària de l’ajut haurà d’acceptar-lo formalment en el termini màxim de
quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.
2) L’acceptació de l’ajut a la recerca es formalitzarà mitjançant el document d’acceptació
que s’enviarà a la persona beneficiària juntament amb la notificació de la resolució del
concurs.
3) La persona beneficiària de l’ajut a la recerca haurà de presentar en qualsevol dels
Registres Generals de Documents de la Diputació de Barcelona el document
d’acceptació de l’ajut.
4) En cas que la persona beneficiària no presenti l’acceptació expressa de l’ajut en el
termini establert, o presenti un escrit de renúncia a percebre l’ajut que li han atorgat, la
Diputació de Barcelona podrà procedir a una nova adjudicació en favor del projecte que
hagi obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l’ordre de la puntuació
total atorgada per l’Òrgan de selecció a cadascuna de les persones concursants, sempre
que, a judici d’aquest, el projecte reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència
científica i acadèmica.
5) Mitjançant l’acte d’acceptació de l’ajut, la persona beneficiària es compromet a
desenvolupar el treball de recerca en els termes plantejats en el projecte presentat i
d’acord amb les condicions que estableix la Diputació de Barcelona en les presents
bases d’aquesta convocatòria.
6) La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’òrgan de selecció i per acord
de la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades reuneix les
condicions mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord amb els criteris
fixats a la base desena.
Base 15.- Seguiment del projecte de recerca
1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment del
desenvolupament de la recerca guanyadora.
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit l’ajut a la
recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i
Drets Civils de la Diputació de Barcelona per tal de presentar l’evolució i/o els resultats
de la seva investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper o suport
electrònic, en una de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió
de la recerca.
3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat de
l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió de l’ajut.
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4. En el termini establert a la Base Quarta, la persona beneficiària lliurarà a la Diputació de
Barcelona dues còpies en suport paper i una còpia en suport electrònic del corresponent
treball de recerca finançat.
5. La persona beneficiària tindrà l’obligació de comunicar a la Diputació de Barcelona
l’obtenció d’ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat de recerca procedents d’altres
ens públics, la qual cosa podrà comportar, si escau, la modificació de la resolució de
concessió.
Base 16.- Forma de pagament
El pagament de l’import de l’ajut es realitzarà en 3 terminis: a) el 30% de l’import a
l'atorgament i acceptació de l’ajut; b) un altre 30%, transcorreguts quatre mesos,
aproximadament, des de la data d’acceptació de l’ajut, condicionat a la presentació d'un
informe de desenvolupament de la recerca per part de la persona beneficiària; c) el 40%
restant, condicionat a la presentació del document final que doni compte de la totalitat de la
recerca.
Base 17.- No-vinculació de les persones beneficiàries
L’atorgament de l’ajut no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària.
Base 18.- Responsabilitat
1. La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat.
2. La persona beneficiària resta obligada a estar donada d’alta a la Seguretat Social o tenir
coberta l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context del
seu treball de recerca. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona restarà exempta de
responsabilitat davant de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se.
Base 19.- Drets de divulgació dels resultats de la recerca
D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 1/1996, l’acceptació de l’ajut comportarà que la persona autora de la
recerca cedeixi els drets d’explotació a la Diputació de Barcelona, de tal manera que no es
podrà publicar total o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquesta
Diputació, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a Internet o
amb d’altres mitjans que es considerin adients. En cas que la Diputació consideri d’interès la
publicació de la recerca en suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la
persona autora del treball, en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició,
la quantitat atorgada com a subvenció.
Base 20.- Difusió dels treballs beneficiaris
En tota difusió del treball beneficiat per l’ajut objecte de les presents Bases, i sota qualsevol
manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què aquest pugui
ser presentat o publicat (paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, telemàtic, bases de
dades bibliogràfiques...), haurà de figurar la denominació completa de la Diputació de
Barcelona com a entitat que ha finançat el treball.
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Base 21.- Publicitat dels ajuts a la recerca concedits
• Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, la persona beneficiària, la
quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província.
Base 22.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades pels beneficiaris a la Diputació de Barcelona seran incloses al fitxer
“Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió de la subvenció. L’exercici dels
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar, en els termes previstos a la
legislació vigent, davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla
Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre general
(http://www.diba.cat/web/registre/)
La concurrència al procés de concessió de subvenció implicarà la manifestació de
consentiment al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els
termes establerts a la base 21, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Base 23.- Règim jurídic
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 i AUTORITZAR el crèdit de l’aplicació pressupostària
G/60301/232A1/48100 del Pressupost de l’any 2014 d’aquesta Corporació, a fi de
donar cobertura a la despesa resultant de la concessió d’un únic Ajut a la Recerca en
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, per a l’any 2014, per un import total de la
despesa de sis mil (6.000) €.
Tercer.- PUBLICAR, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de la convocatòria de l’any 2014 del
concurs dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, i les
presents Bases Reguladores del mateix, de conformitat amb allò que estableix l’article
13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
Gerència de Serveis d’Educació
59.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament d’una subvenció a favor de l’entitat Salesians Sant Jordi, en l’àmbit
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense
finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona,
amb una aportació econòmica de la Diputació per l’any 2014 de mil cinc-cents
vint (1.520) €.- 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:
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com els
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.
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada
definitivament per acord de Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOPB núm. 13,
annex 1, de 15 de gener de 2009.
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de
gener de 2014, va aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions
a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació per a l’any 2014.
Atès que les gerències de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, i d’Educació, van
efectuar una valoració tècnica de cadascuna de les sol·licituds de subvenció
presentades, d’acord amb els criteris objectius d’atorgament continguts a l’apartat 9 de
les Bases Reguladores i Convocatòria per a la seva concessió.
Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2014, aprovà
el dictamen (núm. 194/14) que resol, per delegació de la Presidència, la resolució de
la citada convocatòria.
Atès que l’entitat Salesians Sant Jordi, rebuda la notificació de desestimació de la seva
sol·licitud, va adreçar-se per correu electrònic a la Gerència de Serveis d’Educació
amb el convenciment de que no s’havia tingut en compte l’abast supralocal del
projecte, donat que la valoració obtinguda d’aquest criteri era de zero punts.
Revisat l’expedient i atès l’informe favorable emès per part del Servei de Suport
Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació, s’estima necessari procedir a una
revisió de la resolució adoptada i atorgar una valoració de 67 punts al projecte
presentat per l’entitat Salesians Sant Jordi, per al qual li correspon una subvenció total
de 1.520,00 €. S’adjunta com a annex I al present dictamen l’informe tècnic de
proposta de subvenció amb la fitxa de valoració individual de la citada entitat.
Vista la base 12 de les esmentades bases, que estableixen que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona.
En data 10 de juliol de 2014 es va reunir, prèvia convocatòria, l’òrgan col·legiat previst
a les Bases Reguladores, per tal d’examinar l’informe tècnic que proposa la concessió
de subvenció en l’àmbit d’Educació a l’entitat Salesians Sant Jordi, i formular la
corresponent proposta de resolució en favor de l’esmentada entitat. S’adjunta l’acta
com a annex II.
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L’òrgan col·legiat constata l’existència de crèdit suficient per a fer efectiva aquesta
concessió, per no haver-se exhaurit la dotació inicial total prevista per la convocatòria.
I també destaca que la revisió de la resolució inicial en el sentit ara proposat no afecta
a cap altre aspecte ni subvenció atorgada en el si de l’esmentada resolució de 8 de
maig d’enguany.
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 costa a l’apartat 3.3.e) de la
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre
de 2013).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE la part de l’acord segon, que tot seguit es transcriu,
del dictamen núm. 194/14 aprovat per Junta de Govern de data 8 de maig de 2014,
referent a la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, Àmbit d’Educació:
“Segon.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració:
[...]
Àmbit d’Educació
CIF

ENTITAT

XXXXXXXXX Salesians Sant Jordi

NOM PROJECTE
Aula d'Estudi: suport al procés
escolar

PUNTS
57”

Segon.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Salesians Sant Jordi, en
el marc de la convocatòria (número 5623/2014) per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat
i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació, a favor d’entitats sense finalitat de
lucre, per a l’any 2014:
Àmbit d’Educació
CIF

ENTITAT
Salesians Sant
XXXXXXXXX
Jordi

NOM PROJECTE
Aula d'Estudi: suport al
procés escolar

PUNTS

IMPORT

67

1.520 €

Tercer.- ESTABLIR que aquesta subvenció es regirà per les bases reguladores i
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats
sense finalitat de lucre, any 2014, aprovades per la Junta de Govern en sessió
celebrada el dia 30 de gener de 2014 (publicades al BOPB de 4 de febrer de 2014).
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Quart.- DISPOSAR d’una despesa de mil cinc-cents vint (1.520) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60500/323A0/48900, del pressupost de l’exercici 2014 de
la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat Salesians Sant Jordi.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província aquesta resolució, de conformitat
amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Explotacions Forestals J.Cunill, SLU, en resolució de l’expedient núm.
2014/2798.- 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 01/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Explotacions Forestals J. Cunill, SLU de data 01 d’abril de
2014 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-4024, tram no
urbà, al terme municipal de Guardiola de Berguedà les actuacions següents:
•
•

Tala d'arbres, del PK 6+850 al PK 10+000, ambdós marges, tram no urbà.
Construcció de nou accés provisional amb una durada de 4 mesos, del PK
7+385 al PK 7+395, marge esquerre, tram no urbà.

En data 16/04/2014 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 Explotacions Forestals J. Cunill, SLU en data 01
d'abril de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 104.a i 128 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:
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.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
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Accessos
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” del
croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de la
carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- S’haurà de evitar en tot moment l‘arrossegament de terres, fang i de qualsevol altre
material cap a la calçada, vorals i cunetes de la carretera. En tot moment la calçada
de la carretera restarà neta. A tal efecte, l’interessat mantindrà la calçada lliure de
qualsevol tipus de restes i aigües que provinguin de l’accés. En cas d’incompliment,
serà responsable directe dels accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit
sense que se’n derivi cap responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà
realitzar aquestes actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’accés autoritzat, així com la part del viari intern que assegura l’accessibilitat a les
parcel·les confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització, en aquest cas per l’extracció
de fusta. Qualsevol canvi d’ús s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de
Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’ eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 25 m. respecte de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’ interior de la finca
i mai cap a la calçada de la carretera.
- L’ incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
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- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo
en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Explotacions Forestals J. Cunill, SLU en relació amb l’expedient número
2014/2798.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a Explotacions Forestals J. Cunill,
SLU, autorització per a realitzar, a la carretera BV-4024, tram no urbà, al terme
municipal de Guardiola de Berguedà les actuacions següents:
•
•

Tala d'arbres, del PK 6+850 al PK 10+000, ambdós marges, tram no urbà.
Construcció de nou accés provisional amb una durada de 4 mesos, des de la
data d’obertura de l’accés, del PK 7+385 al PK 7+395, marge esquerre, tram no
urbà.

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 Explotacions Forestals J. Cunill, SLU, amb
domicili a efectes de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2014/4364.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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En data 21/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Acesa Abertis de data 9 de maig de 2014 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de conservació en obra de fàbrica de
l’autopista, a la carretera BV-2249 del PK 0+880 al PK 0+910, ambdós marges, tram
no urbà, al terme municipal de Gelida (expedient núm. 2014/4364).
En data 26/06/2014 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 ACESA ABERTIS en data 9 de maig 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:
- Els desviaments hauran de complir amb la normativa vigent de senyalització
d’obres i es garantitzarà la visibilitat de tots els seus elements tant de dia com de
nit.
- 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.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- 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 euros,
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 Acesa Abertis en relació amb l’expedient número 2014/4364.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a Acesa Abertis, autorització
d’obres de conservació en obra de fàbrica de l’autopista, a la carretera BV-2249 del PK
0+880 al PK 0+910, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Gelida
(expedient núm. 2014/4364), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Quart.- APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per
un import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a Acesa Abertis, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
62.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
J.V.CL., en resolució de l’expedient núm. 2014/4539.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 27/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. J.V.C. de data 26 de maig de 2014 en el qual es
sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-4346, tram no urbà, al terme
municipal de Sagàs les obres següents:
•
•

Instal·lació de rètol tipus P-23, al PK XXX, marge dret.
Instal·lació de rètol tipus P-23, al PK XXX, marge esquerre.

En data 17/06/2014 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 la Sra. J.V.C. en data 26 de maig de 2014 i d’acord
amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- 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 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per la Sra. J.V.C. en relació amb l’expedient número 2014/4539.
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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 la Sra. J.V.C., autorització per a
realitzar, a la carretera BV-4346, tram no urbà, al terme municipal de Sagàs les obres
següents:
•
•

Instal·lació de rètol tipus P-23, al PK XXX, marge dret.
Instal·lació de rètol tipus P-23, al PK XXX, marge esquerre.

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. J.V.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
63.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, en resolució de l’expedient núm.
2014/4621.- 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 30/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer de data 26 de maig
de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a
la carretera BV-4316 del PK 6+300 al PK 6+700, ambdós marges, tram urbà
(travessera), al terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer (expedient núm.
2014/4621).
En data 17/06/2014 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 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer en data
26 de maig de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els desviaments hauran de complir amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
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- 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.
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.
- 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.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer en relació amb l’expedient
número 2014/4621.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Riuprimer, autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-4316 del PK 6+300
al PK 6+700, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Santa
Eulàlia de Riuprimer (expedient núm. 2014/4621), que s’hauran de dur a terme d’acord
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer,
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Eulàlia de Riuprimer (08505), carrer
Major, 30, amb indicació dels recursos procedents.
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64.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
SODECA, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/4779.- 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 04/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de SODECA, S.A. de data 04 de maig de 2014 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la
carretera BP-4654 al PK 0+740, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Quirze de Besora (expedient núm. 2014/4779).
En data 17/06/2014 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 SODECA, S.A. en data 04 de maig de 2014 i d’acord
amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- 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 euros,
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 SODECA, S.A. en relació amb l’expedient número 2014/4779.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a SODECA, S.A., autorització
d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BP-4654 al PK 0+740, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze de Besora (expedient núm.
2014/4779), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Quart.- APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per
un import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a SODECA, S.A., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
65.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Ullastrell, en resolució de l’expedient núm. 2014/4865.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 12/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Ullastrell de data 5 de juny de 2014 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització (pavimentació de
zona de domini públic), a la carretera BV-1202 del PK 3+850 al PK 3+910, marge dret,
tram urbà, al terme municipal d’Ullastrell (expedient núm. 2014/4865).
En data 27/06/2014 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 l’Ajuntament d'Ullastrell en data 5 de juny de 2014 i
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es tallarà amb disc el paviment afectat per les obres.
- S’instal·laran embornals a mínim de 25 m de distància entre ells. 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.
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.

189/247

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament d'Ullastrell en relació amb l’expedient número 2014/4865.
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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 l’Ajuntament d'Ullastrell,
autorització d’obres d'urbanització (pavimentació de zona de domini públic), a la
carretera BV-1202 del PK 3+850 al PK 3+910, marge dret, tram urbà, al terme
municipal d’Ullastrell (expedient núm. 2014/4865), que s’hauran de dur a terme d’acord
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Ullastrell, amb domicili a
efectes de notificacions a Ullastrell (08231), carrer Serra, 17, amb indicació dels
recursos procedents.
66.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, en resolució de l’expedient núm.
2014/5004.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 11/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons de data 4 de juny de
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de
senyalització informativa, a la carretera BV-2249 als següents punts quilomètrics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

al PK 6+030, marge dret, tram urbà,
al PK 6+190, marge dret, tram urbà,
al PK 6+260, marge esquerre, tram no urbà,
al PK 6+340, marge dret, tram urbà,
al PK 6+350, marge esquerra, tram urbà,
al PK 6+620, marge esquerra, tram urbà,
al PK 6+650, marge dret, tram urbà,
al PK 6+930, marge dret, tram urbà i
al PK 6+090, marge esquerra, tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç
d'Hortons (expedient núm. 2014/5004).

En data 27/06/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informes del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons en data 4 de
juny de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
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- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta serà
com a mínim de 0,5 m. En cas d’existència de cuneta, els suports es situaran sempre
fora de la mateixa. En tot cas es seguiran les especificacions de la normativa de la
Generalitat de Catalunya al respecte.
- La instal·lació de les lletres de xapa corten (corresponent al rètol a instal·lar al PK
6+090) es realitzarà fora de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 m de l’aresta
exterior de l’esplanació.”
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.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- 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.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons en relació amb l’expedient
número 2014/5004.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons, autorització d’obres d’instal·lació de senyalització informativa, a la carretera
BV-2249 als següents punts quilomètrics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

al PK 6+030, marge dret, tram urbà,
al PK 6+190, marge dret, tram urbà,
al PK 6+260, marge esquerre, tram no urbà,
al PK 6+340, marge dret, tram urbà,
al PK 6+350, marge esquerra, tram urbà,
al PK 6+620, marge esquerra, tram urbà,
al PK 6+650, marge dret, tram urbà,
al PK 6+930, marge dret, tram urbà i
al PK 6+090, marge esquerra, tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç
d'Hortons (expedient núm. 2014/5004).
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Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques dels informes tècnics transcrits en la
part expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Llorenç d'Hortons (08791), carrer Major,
36, amb indicació dels recursos procedents.
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Ullastrell, en resolució de l’expedient núm. 2014/5119.- 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 05/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Ullastrell de data 29 d’abril de 2014 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de Jardinera, a la
carretera BV-1203 del PK 1+535 al PK 1+540, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal d’Ullastrell (expedient núm. 2014/5119).
En data 27/06/2014 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 l’Ajuntament d'Ullastrell en data 29 d’abril de 2014 i
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- No es podrà efectuar cap plantació ni instal·lació dins de la zona de domini públic, és
a dir, a menys de 3 m de l’aresta exterior de l’esplanació.
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus
elements funcionals i no afectarà, la seva visibilitat ni la seguretat viària.
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.
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- 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.
- 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.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament d'Ullastrell en relació amb l’expedient número 2014/5119.
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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 l’Ajuntament d'Ullastrell,
autorització d’obres de construcció de jardinera, a la carretera BV-1203 del PK 1+535
al PK 1+540, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Ullastrell (expedient núm.
2014/5119), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Ullastrell, amb domicili a
efectes de notificacions a Ullastrell (08231), carrer Serra, 17, amb indicació dels
recursos procedents.
68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient núm. 2014/5141.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 12/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Manlleu de data 06 de juny de 2014 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització (rotonda), a la
carretera B-522 del PK 7+850 al PK 7+900 i a la carretera BV-5224 del PK 0+000 al
PK 0+100, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Manlleu
(expedient núm. 2014/5141).
En data 08/07/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Manlleu en data 06 de juny de 2014 i
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- 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.
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- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que,
com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de
perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- 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 per l’Ajuntament de Manlleu en relació amb l’expedient número 2014/5141.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Manlleu,
autorització per a la realització d’obres d'urbanització (rotonda), a la carretera B-522
del PK 7+850 al PK 7+900 i a la carretera BV-5224 del PK 0+000 al PK 0+100,
ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Manlleu (expedient
núm. 2014/5141), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Manlleu, amb domicili a
efectes de notificacions a Manlleu (08560), Pl. Fra Bernadí, 6, amb indicació dels
recursos procedents.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Mont Marçal Vinícola, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/5306.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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En data 18/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Mont Marçal Vinícola, S.A. de data 23 de maig de 2014 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de senyalització
d'activitat amb accés, a la carretera BV-2171 al PK 15+065, marge dret, tram no urbà,
al terme municipal de Castellví de la Marca (expedient núm. 2014/5306).
En data 02/07/2014 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 Mont Marçal Vinícola, S.A. en data 23 de maig de
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports fora
de la cuneta.
- Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l’accés i els 2
rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport.
- El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, sense
incloure cap informació addicional, a excepció d’un pictograma representatiu del tipus
d’activitat.
- S’aplicaran les condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització
d’accessos de la Generalitat de Catalunya (Circular 1/2013 de Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya).
Els senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre
sobre fons blanc i orla negra. L’alçària de lletra serà de 100 mm.
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.
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- 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.
- 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
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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 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Mont Marçal Vinícola, S.A. en relació amb l’expedient número
2014/5306.
Segon.- ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a Mont Marçal Vinícola, S.A.,
autorització d’obres d’instal·lació de senyalització d'activitat amb accés, a la carretera
BV-2171 al PK 15+065, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellví de la
Marca (expedient núm. 2014/5306), 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 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a Mont Marçal Vinícola, S.A., amb domicili a
efectes de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
70.- Dictamen que proposa aprovar una denegació d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en resolució de l’expedient núm. 2014/3451.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 01/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de data 27 de març de
2014 en el qual es sol·licita autorització per a instal·lar, al terme municipal de Sant
Quirze Safaja els rètols informatius següents:
•
•

Rètol, a la carretera BV-1341, al PK 0+100 i 2+100, marge esquerre, tram no
urbà.
Rètol, a la carretera C-1413b, al PK 3+650, marge dret i PK 3+850, marge dret,
tram no urbà.
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En data 27/06/2014 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 l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en data 27 de
març de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 42.1, 42.3, 42.4 i 42.5 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'autorització sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació:
• Els punts on es sol·liciten els rètols són trams amb classificació urbanística de no

urbà.
• La senyalització sol·licitada que es refereix a comerços, càmping i restaurant són

considerats com a publicitat.
• El Reglament de Carreteres vigent, a l’article 91 es prohibeix la publicitat des de

la carretera en trams no urbans.
• A part de l’articulat esmentat que prohibeix els rètols sol·licitats s’ha de dir que:
1. La senyalització que es refereix a “Centre Urbà, Ajuntament i Església”,

s’indica en dos sentits diferents i pot donar lloc a confusions. Per altre part és
recomenable que aquests rètols es situin el més aprop possible dels centres
en qüestió.
2. El número de mencions dels rètols a la BV-1341, PK 0+100 i PK 2+100, pot
fer que un conductor s’hagi de parar a la carretera per poder llegir-les, situació
no recomanable si es vol garantir la seguretat vial del tram.
3. Els rètols que es refereixen a urbanitzacions hauríen d’anar a l’accés de les
mateixes.
4. La instal·lació de senyals a la carretera haurien de seguir el Manual de
Senyalització urbana d’orientació de la Generaliltat de Catalunya i el Manual
de Senyalització interurbana d’orientació de la Generaliltat de Catalunya, a
part de complir el Reglament de Carreteres vigent.
Atès el que disposa l’article 42 i següents del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
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
publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta prohibició no
dóna dret a indemnització.”
(...)
“3. Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es consideren publicitat els rètols
informatius, ni els rètols o les instal·lacions similars indicatius d'establiments mercantils
o industrials, sempre que se situïn en el mateix edifici o en la seva immediata
proximitat i no incloguin cap tipus d'informació addicional.”
“4. Són rètols informatius
a) Els senyals de servei.
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b) Els que assenyalen indrets, centres o activitats d'atracció o interès turístics o
culturals.
c) Els que exigeix la normativa internacional.”
“5. La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels rètols
informatius i de llurs elements funcionals s'han d'ajustar als criteris que estableix la
Generalitat, d'acord amb la normativa general aplicable a aquesta matèria.”
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en relació amb l’expedient número
2014/3451.
Segon.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització per a instal·lar, al terme municipal
de Sant Quirze Safaja els rètols informatius següents:
•
•

Rètol, a la carretera BV-1341, al PK 0+100 i 2+100, marge esquerre, tram no
urbà.
Rètol, a la carretera C-1413b, al PK 3+650, marge dret i PK 3+850, marge dret,
tram no urbà (expedient número 2014/3451).

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze Safaja (08189), carrer Barcelona, 2,
amb indicació dels recursos procedents.
71.- Dictamen que proposa aprovar una denegació d’obres a favor de la
Fundació Viver de Bell-lloc, en resolució de l’expedient núm. 2014/4542.- 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 28/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Fundació Viver de Bell-lloc de data 28 de maig de 2014 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de senyal
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informativa interurbana ( S-320 ) amb el texte " Finca la Tavella ", a la carretera BV5108, al PK 1+110, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu i al PK
3+995, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús i al PK
4+976, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús
(expedient núm. 2014/4542).
En data 17/06/2014 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 Fundació Viver de Bell-lloc en data 28 de maig de
2014 i d'acord amb el que disposa l'article 42.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, s’informa
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels
motius que s'expressen a continuació:
Estracta de rètols públicitaris en sòl no urbà. “
Atès el que disposa l’article 42.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei 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
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 Fundació Viver de Bell-lloc en relació amb l’expedient número
2014/4542.
Segon.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització per a la realització d’obres
d’instal·lació de senyal informativa interurbana (S-320 ) amb el texte "Finca la Tavella ",
a la carretera BV-5108, al PK 1+110, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Cardedeu i al PK 3+995, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i
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Samalús i al PK 4+976, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves
i Samalús (expedient núm. 2014/4542).
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Fundació Viver de Bell-lloc, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
72.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l‘Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, 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 les obres del projecte constructiu
“Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata.
T.M. Les Franqueses del Vallès”, i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de 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:
Atès que, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès, la Diputació de
Barcelona és l’Administració titular de la carretera BV-5151, la qual és gestionada a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Atès que, a petició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i amb l’objecte de
millorar les condicions de la visibilitat de creuament a la intersecció existent al p.k.
2,800 de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata, mitjançant la projecció i
execució d’una rotonda, reduint la velocitat de circulació dels vehicles i reordenant els
accessos, s’ha procedit per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, adscrita a la referida Gerència de Serveis de la Diputació de
Barcelona, a efectuar la redacció del projecte constructiu d’obres de “Rotonda a la
intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.M. Les Franqueses
del Vallès” (Codi: 0194-PC-01).
Atès que l’esmentada Oficina Tècnica ha formulat un informe tècnic, en el qual
estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, als efectes de la definició dels respectius àmbits de
conservació i manteniment de les obres objecte del referit projecte constructiu que,
una vegada finalitzada la seva execució i signada la corresponent acta de recepció,
hauran de restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.
Atès que, amb l’objecte de regular, d’acord amb el referit informe tècnic, la
implementació per part de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès de les actuacions necessàries per a l’execució de les obres, així
com les seves competències respectives en ordre a la conservació i manteniment de
les obres, una vegada executades, s’ha redactat la minuta d’un conveni de
col·laboració, a celebrar per ambdues administracions, el qual determina les
obligacions respectives que assumeixen per arribar a la seva execució així com les
seves obligacions de conservació i manteniment dintre de l’àmbit de l’obra executada,
després que s’hagi procedit a l’execució i recepció de les obres, a executar per
aquesta Diputació.
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Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran a càrrec de la pròpia Diputació,
resulta procedent efectuar una retenció de crèdit per l’import total de 648.613,91 €, dels
quals 566.427,10 €, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona del present exercici 2014 i la resta de
82.186,81 €, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/61104, condicionat a l’efectivitat de la corresponent
modificació de crèdit.
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni
amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions
financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a
subscriure.
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.
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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 EUR.
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2014, el
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb la finalitat de regular les
obligacions derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu obres de
“Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.m.
Les Franqueses del Vallès” (Codi: 0194-PC-01), d’acord amb el text de la minuta de
conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS SOBRE LES OBRES DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA CTRA. BV-5151
AMB EL CAMÍ VELL DE MARATA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll
i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació,
núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, representat per l'Il·lm. Alcalde
president de l'Ajuntament, Sr. Francesc Colomé Tenas, assistit pel Secretari de la
Corporació, Sr. Josep Mª Amorós Bosch.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. En el terme municipal de les Franqueses del Vallès, la Diputació de Barcelona és
l’Administració titular de la carretera BV-5151, la qual és gestionada a través de la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. A petició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i amb l’objecte de millorar les
condicions de la visibilitat de creuament a la intersecció existent al p.k. 2,800 de la carretera
BV-5151 amb el Camí Vell de Marata, mitjançant la projecció i execució d’una rotonda,
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reduint la velocitat de circulació dels vehicles i reordenant els accessos, s’ha procedit per
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida
Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del projecte
constructiu d’obres de “Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell
de Marata. T.m. Les Franqueses del Vallès” (Codi: 0194-PC-01).
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu.
IV. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, als efectes de la definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment
de les obres objecte del referit projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva
execució i signada la corresponent acta de recepció, hauran de restar sota la competència
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del
present conveni.
V. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, té per objecte regular, d’acord amb la
proposta del referit informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions
en ordre a la definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre
de l’àmbit d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data ....................................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les
parts per a l’execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la intersecció de la
carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.m. Les Franqueses del Vallès” (Codi:
0194-PC-01), i la determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres
amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 648.613,91 EUR (IVA inclòs), amb el següent
repartiment del seu cost entre ambdues parts:

Cost (IVA inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

648.613,91 EUR

566.427,10 EUR

Ajuntament de
les Franqueses
del Vallès
82.186,81 EUR

Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
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-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la intersecció de la
carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.m. Les Franqueses del Vallès” (Codi:
3119-PC-01), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de
la Diputació, amb un import total de 648.613,91 EUR, dels quals 566.427,10 EUR,
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2014 i la resta de 82.186,81 EUR, corresponents a
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104,
condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit,

-

la contractació d’aquestes obres, i

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de servei.

L’import de la baixa que resulti del procediment d’adjudicació de les obres es deduirà del
referit import de l’aportació econòmica de la Diputació proporcionalment al percentatge que
representa la seva aportació respecte a l’import total de l’actuació.
La Diputació de Barcelona assumirà la gestió de l’expropiació dels terrenys de titularitat
privada que, segons el referit projecte constructiu, resultin afectats d’expropiació forçosa i/o
ocupació temporal per l’execució de les obres.
La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, només es farà
càrrec de la conservació i del manteniment de la resta dels elements continguts dins de
l’àmbit de les obres executades, que no hagin estat expressament definits en el Pacte
Tercer d’aquest conveni com a atribuïts a la competència de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
L’Ajuntament es farà càrrec de la part del cost total de l’actuació consistent en l’import de
82.186,81 EUR; si bé l’import de la baixa que resulti del procediment d’adjudicació de les
obres es deduirà del referit import de l’aportació econòmica municipal proporcionalment al
percentatge de la seva aportació respecte a l’import total de l’actuació.
Així mateix, prèviament a l’aprovació del conveni, l’Ajuntament haurà de presentar davant de
la Diputació de Barcelona un certificat de la disponibilitat pressupostària de la indicada
quantitat per a finançar la seva part de les obres.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C XXXXXX, en el
termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a
l’Ajuntament de la liquidació dels treballs efectuats pel contractista.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès passarà a ser
l’entitat titular i responsable de la conservació i manteniment de tots els elements
d’urbanització que, dintre de l’àmbit d’execució de les obres, es trobin situats estrictament
fora de l’àmbit de la calçada de la carretera.
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Es detalla a continuació la relació d’aquests elements de la competència municipal:
- Voreres i paviment fora de la plataforma (calçada i vorals) de la carretera.
- Enllumenat i instal·lacions relacionades.
- Enjardinament de la rotonda i zones adjacents.
Quart.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les
obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions.
Les obres han d’estar finalitzades, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè.- Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa,
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Modificacions del conveni
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la
Diputació de Barcelona.
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment
a l’esmentat en el present conveni.
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Novè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Francesc Colomé Tenas, Alcalde
President; Josep Mª Amorós Bosch, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona:
Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 648.613,91 €, dels quals 566.427,10 €,
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona del present exercici 2014 i la resta de 82.186,81 €,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/453A1/61104, condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de
crèdit, amb les condicions assenyalades respecte a aquest punt en la part expositiva
de la present resolució.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que
s’aprova per aquesta resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a
aquesta Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la
persona titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior
signatura per part del legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat
Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part
dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
73.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès,
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 les obres del projecte constructiu de “Millora Local.
Millora de nus. C.V. de Sant Adrià de Besòs a la Roca del Vallès, cruïlla amb la
BP-5002. T.M. Vilanova del Vallès” i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.- 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 és l’administració titular de la carretera BV-5001
(“Camí Veïnal de Sant Adrià de Besòs a la Roca del Vallès”), la qual és gestionada
específicament per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Atès que, en el terme municipal de Vilanova del Vallès, a l’entrada del nucli urbà, es
troba la cruïlla entre les carreteres BP-5002 i BV-5001, actualment regulada mitjançant
semàfors.
Atès que, a petició de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, i amb l’objecte de millorar la
mobilitat de la cruïlla de les esmentades carreteres mitjançant l’execució d’una
rotonda, s’ha procedit per l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació de
Barcelona a efectuar la redacció del projecte constructiu de les obres de “Millora local.
Millora de nus. C.V. de Sant Adrià de Besòs a la Roca del Vallès, cruïlla amb la BP5002. T.m. de Vilanova del Vallès” (Codi: 3917PC01), amb un pressupost total de
635.023,85 EUR, IVA inclòs.
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que es farà càrrec de la
construcció de les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran
sota la supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de
l’esmentada Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Atès que, amb l’objecte de regular la implementació per part de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès de les actuacions necessàries per a
l’execució de les obres, així com les seves competències respectives en ordre a la
conservació i manteniment de les obres, una vegada executades, s’ha redactat la
minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar per ambdues administracions, el qual
determina les obligacions respectives que assumeixen per arribar a la seva execució
així com les seves obligacions de conservació i manteniment dintre de l’àmbit de l’obra
executada, després que s’hagi procedit a l’execució i recepció de les obres, a executar
per aquesta Diputació.
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran a càrrec de la pròpia Diputació, per
la qual cosa resulta procedent efectuar una retenció de crèdit per l’import total de
635.023,85 EUR, dels quals 582.422,89 EUR, corresponents al cost de l’actuació
assumit
per
la
Diputació,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/453A1/61106 dels pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona del present exercici 2014 i la resta de 52.600,96 EUR, corresponents a
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104,
condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit.
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni
amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions
financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
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Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a
subscriure.
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 EUR.
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2014, el
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb la finalitat de regular les
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obligacions derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora
Local. Millora de nus. CV de Sant Adrià del Besòs a la Roca del Vallès, cruïlla amb la
BP-5002. T.M. Vilanova del Vallès” (Codi: 3917PC01), d’acord amb el text de la minuta
de conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS
SOBRE LES OBRES DE MILLORA DE NUS CAMÍ VEÏNAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS A
LA ROCA (BV-5001) CRUÏLLA AMB LA BP-5002

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll
i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació,
núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS, representat per l'Il·lm. Alcalde president de
l'Ajuntament, Sr. Oriol Safont Prat, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Salvador
Morera Tanyà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Al municipi de Vilanova del Vallès, a l’entrada del nucli urbà es troba la cruïlla entre les
carreteres BP-5002 i BV-5001, actualment regulada mitjançant semàfors. La Diputació de
Barcelona és l’administració titular de la carretera BV-5001 (“Camí Veïnal de Sant Adrià de
Besòs a la Roca del Vallès”), que gestiona la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.
II. A petició de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, i amb l’objecte de millorar la mobilitat de
la cruïlla de les esmentades carreteres mitjançant l’execució d’una rotonda, s’ha procedit per
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona a la redacció del projecte
constructiu de les obres de “Millora local. Millora de nus. C.V. de Sant Adrià de Besòs a la
Roca del Vallès, cruïlla amb la BP-5002. T.m. de Vilanova del Vallès” (Codi: 3917-PC-01).
III La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat.
IV. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a ambdues administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les dues administracions en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
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V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ...........
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès en ordre a l’execució, en el terme municipal de Vilanova del Vallès, de les obres del
projecte constructiu de “Millora local. Millora de nus. C.V. de Sant Adrià de Besòs a la Roca
del Vallès, cruïlla amb la BP-5002. T.m. de Vilanova del Vallès” (Codi: 3917-PC-01) i la
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva
execució, així com determinar la responsabilitat patrimonial enfront de tercers dels danys
que es puguin derivar del mal funcionament dels elements integrants de les obres.
Es valora l’import total de l’actuació en 635.023,85 EUR (IVA inclòs), amb el següent
repartiment del seu cost entre ambdues parts:

Cost (IVA inclòs)

Total

Diputació de
Barcelona

635.023,85 EUR

582.422,89 EUR

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès
52.600,96 EUR

Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora local. Millora de nus. C.V. de
Sant Adrià de Besòs a la Roca del Vallès, cruïlla amb la BP-5002. T.m. de Vilanova del
Vallès” (Codi: 3917-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local, amb un import total de 635.023,85 EUR, IVA inclòs, dels quals 582.422,89 EUR,
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2014 i la resta de 52.600,96 EUR, corresponents a
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104,
condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit. 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 Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-

la contractació d’aquestes obres, i

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

L’import de la baixa que resulti del procediment d’adjudicació de les obres es deduiria del
referit import de l’aportació econòmica de la Diputació proporcionalment al percentatge que
representa la seva aportació respecte a l’import total de l’actuació.
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La Diputació es farà càrrec de les actuacions necessàries en ordre a l’expropiació forçosa
i/o ocupació temporal de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres,
d’acord amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu.
Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres
realitzades en execució del projecte constructiu, la Diputació de Barcelona només
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i
de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en principi, en l’import de 52.600,96 EUR, si bé l’import de la baixa que resulti del
procediment d’adjudicació de les obres es deduiria del referit import de l’aportació
econòmica municipal proporcionalment al percentatge de la seva aportació respecte a
l’import total de l’actuació.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament haurà de presentar davant de la Diputació de
Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit
per finançar la seva part de les obres.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C XXXXXXX, en
el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a
l’Ajuntament de la liquidació dels treballs efectuats pel contractista.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
En acabar l’execució de les obres, l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en virtut de la
signatura del present conveni, assumirà la titularitat i s’encarregarà de la conservació i del
manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de
la calçada de les carreteres, que no hagin estat especificats en l’anterior Pacte Segon com
atribuïts a la responsabilitat de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Responsabilitat patrimonial
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les
obres dels quals n’assumeixen la conservació i el manteniment, segons els termes definits
en aquest conveni.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions.
Les obres han d’estar finalitzades, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
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Sisè.- Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- 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.
Vuitè.- Jurisdicció competent
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.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès: Oriol Safont Prat, Alcalde President; Salvador
Morera Tanyà, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i
Tamayo, Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 635.023,85 €, dels quals 582.422,89 €,
corresponen al cost assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/453A1/61106, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona del present exercici 2014 i la resta de 52.600,96 € corresponents a
l’aportació municipal amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104,
condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit, amb les condicions
assenyalades respecte a aquest punt en la part expositiva de la present resolució.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part del legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat
Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part
dels legals representants d’ambdues entitats participants.
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Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
74.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, 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 “Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el
Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. Manresa” i la definició
de l’àmbit de conservació i manteniment de 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:
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.
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
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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 EUR.
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 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
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació

Ajuntament de Manresa
XXXXXXXXX
Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont
Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M.
Manresa
14/X/110781
291.291,78 euros
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291.291,78 euros
2014
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic

Periodificació
Àmbit de concertació
Classe de recurs

Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[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 MANRESA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Valentí Junyent i Torras,
assistit pel secretari de l’ens, Sr. José Luis González Leal.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d’equipaments i
infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.

III.

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

IV.

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”.
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V.

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.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per l’ interventor de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 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.

VII.

L’ Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar
i desenvolupar conjuntament l’actuació “Camí de vianants a la carretera C-1411b
entre el Pont Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. Manresa”, redactat
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un PEC de
291.291,78 euros (IVA inclòs).

VIII.

L’objecte d’aquesta actuació és l’execució d’un camí de vianants a la carretera C1411b entre el Pont Vell i l’accés a l’estació de RENFE per a facilitar la mobilitat a peu
entre els dos indrets de forma segura, ja que actualment s’efectua per la calçada amb
el perill que comporta.

IX.

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

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 Manresa 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
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

1.3.

Manresa
XXXXXXXXX
Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont
Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M.
Manresa
14/X/110781
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
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-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.

-

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

2.

Obligacions de les parts

2.1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
291.291,78 euros
2014
291.291,78 euros
G/50100/453A1/76243

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 Manresa serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del projecte: “Camí de vianants a la carretera C-1411b entre el Pont
Vell de Manresa i l’accés a l’estació de RENFE. T.M. Manresa”, amb un pressupost
d’execució per contracta de 291.291,78 euros.
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 Manresa.
L’Ajuntament de Manresa no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el preceptiu
informe de la Diputació de Barcelona, havent de presentar sol·licitud davant la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, quant a la part de l’obra que executarà en
l’àmbit de la carretera.
3.

Conservació i manteniment

Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment d’aquells elements de la seva titularitat.
La resta d’elements continguts en les obres de referència, tals com: la pavimentació i ampits
de l’itinerari dins el Pont Vell, la pavimentació de la vorera fora de la calçada actual de la
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carretera C-1411b dins el camí de la Guia, l’enllumenat, la senyalització d’orientació i els
serveis urbans, a excepció del drenatge de la calçada, correspon a l’Ajuntament com a
titular.
4.

Vigència del conveni

Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
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 2013 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”, disponible a
la Seu Electrònica de la Diputació.

5.4.

Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica
de la inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació,
subscrita per l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a
de l’ens destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada
s’ha executat en la seva totalitat.

5.5.

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.

5.6.

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.

5.7.

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

5.8.

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, a través dels formularis normalitzats, 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.
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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 la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
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.
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.
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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, constitueixen la llei del present conveni.
14.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
-

15.

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.
Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16.

Relacions amb terceres administracions públiques

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
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 executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de dos-cents noranta-un mil doscents noranta-un euros amb setanta-vuit cèntims (291.291,78) €, 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.
75.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en
el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un
marc formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions
respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de
l’Ajuntament, de l’actuació ”Urbanització del carrer Catalunya, tram comprès
entre el carrer Espronceda i la carretera d’Órrius”, i la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de 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:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord.
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
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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
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació
Àmbit de concertació
Classe de recurs

Ajuntament de la Roca del Vallès
XXXXXXXXX
Urbanització del carrer Catalunya, tram comprès entre el
carrer Espronceda i la carretera d’ Òrrius
14/X/111140
871.610,17 euros
871.610,17 euros
2014
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
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Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[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 LA ROCA DEL VALLÈS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Rafael Ros i
Penedó, en virtut del que es disposa en l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i especialment facultat per a aquest acte, en virtut
de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia ........ És assistit per la
secretària de l’ens, la Sra. Maria Sanpere i Herrero, en virtut de les funcions que es
contemplen en el Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’ Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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”.
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V.

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.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 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.

VII.

L’Ajuntament de La Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona s’han compromès a
preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació
“Urbanització del carrer
Catalunya, tram comprès entre el carrer Espronceda i la carretera d’Òrrius”, amb un
PEC de 871.610,17 Eur. (IVA inclòs)

VIII.

L’objectiu del projecte consisteix, bàsicament, en la reducció de la calçada a un únic
sentit de circulació, l’ampliació de les voreres i la creació de dues plataformes
elevades en les cruïlles de la BV-5001 amb els carrers Lope de Vega i la plaça de
l’Era per tal de millorar l’accessibilitat i la seguretat viària de la travessera.

IX.

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

X.

El text del present Conveni específic i la seva conseqüent signatura han estat
degudament aprovats per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, pres en sessió del dia ....

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de La Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de La Roca del Vallès
XXXXXXXXX
Urbanització del carrer Catalunya, tram comprès
entre el carrer Espronceda i la carretera d’Òrrius
14/X/111140
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
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3.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.

-

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

2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
871.610,17 euros
2014
871.610,17 euros
G/50100/453A0/76242 ............... 642.758,26 euros
G/50100/453A1/76243................228.851,91 euros

L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la següent manera:
• 192.758,26 euros corresponent al preacord econòmic inicial de Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
• 450.000,00 euros corresponent a complement de preacords de Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
• 228.851,91 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
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 La Roca del Vallès serà l’administració que durà a terme l’aprovació,
licitació i execució de les obres de l’ “Urbanització del carrer Catalunya, tram comprès entre
el carrer Espronceda i la carretera d’Òrrius”. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa
i de la coordinació de seguretat i salut de les obres, amb mitjans propis o externs.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de La Roca del Vallès.
L’ajuntament de La Roca del Vallès no iniciarà les obres d’aquest conveni sense el preceptiu
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.
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3.

Conservació i manteniment

Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, la qual cosa no comporta cap increment respecte a les despeses
actuals de manteniment. La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en
les obres de referència, correspon a l’Ajuntament com a titular.
4.

Vigència del conveni

Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
5.

Execució i justificació de despeses

1.

Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.

2.

Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre
de 2015, termini d’execució de l’actuació.

3.

La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a
la Seu Electrònica de la Diputació.

4.

Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica
de la inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació,
subscrita per l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a
de l’ens destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada
s’ha executat en la seva totalitat.

5.

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.

6.

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

7.

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

8.

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

1.

El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
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2.

Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per
l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un
import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i
pagarà l’anualitat següent.

3.

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

7.

Gestió i aplicació de romanents

En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
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

1.

L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips
de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el
seu desenvolupament.

2.

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

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 del pagaments avançats i no justificats.
11.

Modificacions

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12.

Incompliment

1.

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.

2.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
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3.

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

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

1.

Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.

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.

15.

Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16.

Relacions amb terceres administracions públiques

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
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 executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuit-cents setanta-un mil sis-cents
deu euros amb disset cèntims (871.610,17) € que es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/50100/453A0/76242
G/50100/453A1/76243

Import
642.758,26 euros
228.851,91 euros

Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
76.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
rectificació de l’error material del número d’edició de les “Bases específiques i
convocatòria per l’atorgament dels premis, de la Prevenció d’Incendis Forestals
de la Província de Barcelona 2014”.- 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 per acord de la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2014 es van aprovar
les Bases específiques i la convocatòria dels Premis de la Prevenció d’Incendis
Forestals de la Província de Barcelona 2014.
Atès que posteriorment per acord de la Junta de Govern de 12 de juny de 2014 es va
deixar sense efecte la “Convocatòria dels Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals
de la Província de Barcelona, aprovada per acord de Junta de Govern de data 24
d’abril de 2014, modificar les Bases específiques i aprovar nova convocatòria”.
Atès que per error material en el número de l’edició dels premis, en el punt segon de
l’acord es va indicar: “BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A
L’ATORGAMENT DELS PREMIS, MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA,
CORRESPONENTS A LA DISSETENA EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” quan havia de dir:
“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DELS
PREMIS, MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, CORRESPONENTS A LA
DIVUITENA EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA”
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre rectificació
d’actes administratius per error material.
Atès que 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
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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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Rectificar l’error material del número d’edició de les “Bases específiques i
convocatòria per l’atorgament dels premis, de la Prevenció d’Incendis Forestals de la
Província de Barcelona 2014”, el qual quedarà redactat de la següent manera:
“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DELS PREMIS,
MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, CORRESPONENTS A LA DIVUITENA
EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA (2014). CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201420145120005823”

Segon.- 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.
77.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès, per a la realització dels projectes de recuperació i
valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per un import de
cent quatre mil (104.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atès l’article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà
a través dels Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2014, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article cinquè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa.
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Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article desè del conveni, es compromet en
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic
a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que
per aquest exercici és de cent quatre mil (104.000) €.
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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 dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB
de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2014, amb efectes des de l’1
de gener de 2014, que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa anual, pel seu import total de cent quatre mil Euros (104.000,00 €) a favor
de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50002/172A0/48902 del present exercici.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló.
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Gerència de Serveis de Medi Ambient
78.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Balsareny, per al ”Projecte de district
heating amb biomassa al municipi”, d’import tres-cents catorze mil vuit-cents
trenta-tres euros amb noranta-quatre cèntims (314.833,94) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació:
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria
de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord
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.
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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 EUR.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació
Àmbit de concertació
Classe de recurs

Ajuntament de Balsareny
XXXXXXXXX
Projecte de district heating amb biomassa
14/X/109650
314.833,94€
314.833,94€
2014
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic

Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .........................................................., i
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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
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23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada ..................................................... en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data
2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/5/2012
AJUNTAMENT DE BALSARENY, representat per ....................................................., assistit
per/per la secretari/ària de l’ens, ............................................................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació:
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en
matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.

III.

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

IV.

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”.

V.

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.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 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.

VII.

De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per Acord de Junta de Govern de data ...............
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Balsareny i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de Balsareny
XXXXXXXXX
Projecte de district heating amb biomassa
14/X109650
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.

-

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

Segon.- Obligacions de les parts
3.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària
4.

Ajut econòmic
314.833,94€
2014
314.833,94€
G/50500/172B0/76243

Per part de l’ens destinatari

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
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Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagaments de les
actuacions que l’integren.
Quart.- Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. 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.
6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
7. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
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Setè.- Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè.- Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Novè.- Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè.- Incompliment
1.
2.

3.

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
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.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

Dotzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Tretzè.- Marc normatiu
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
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1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.

Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa de 314.833,94 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50500/172B0/76243, del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
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,
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