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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 9 d’octubre 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, i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i
Vidal, Joan Carles García i Cañizares, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges,
Ramon Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyor Marc Castells i
Berzosa, i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Carles
Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa i
Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència el Vicepresident quart, senyor Antoni Fogué i Moya i els
diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Joan Roca i Lleonart, Josep Oliva i
Santiveri, Joan Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata, senyora Mercè Rius i
Serra, i els senyors Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i Romero.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’informe
favorable, de la Secretaria general, de data 18 de setembre de 2014, referent a
l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Galzeran.
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 de 1a
Instància i Instrucció núm. 4 de Vilanova i la Geltrú, que condemna D.F.P., com a autor
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, a diverses penes, així com la
companyia MAPFRE, com a responsable civil directa, a abonar a la Diputació de
Barcelona la quantitat de quatre-cents trenta-quatre euros amb seixanta-nou cèntims
(434,69) € per una barana danyada i mil setanta-nou (1.079) € per la mà d’obra per a
la seva reparació.
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4.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 12 de setembre de 2014, de
compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 330/2014-B interposat per
E.C.C. i 9 més contra el decret, de 19 de maig de 2014, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats del
cessament del dret a la prolongació de la permanència en el servei actiu.
5.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 17 de setembre de 2014, de
compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2014-D interposat per
G.L.R i 2 més contra el decret, de 28 de maig de 2014, que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada per la mort d’A.M.R.C., relacionada amb el
funcionament del servei de teleassistència que tenia contractat amb Televida Servicios
Sociosanitarios, SL.
Direcció de Relacions Internacionals
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’autorització i
disposició de la despesa corresponent al quart i darrer pagament a la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en
el marc del conveni de col·laboració per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, de 18 de desembre de 2008
(Conveni 2114/08).
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’autorització i
disposició de la despesa corresponent al tercer i darrer pagament a la Regió de
Toscana (Italia) en el marc del conveni de col·laboració per a la implementació de
l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, de
31 de gener de 2010 (Conveni 183/10).
Direcció de Serveis de Concertació Local
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la tercera
resolució de la concessió definitiva 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”.
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa complementari de finançament de
les llars d’infants per al curs 2013-2014” i el seu règim de concertació.
Gerència de Serveis de Cultura
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el recurs de
reposició interposat per l’entitat “Casa de Andalucía en la Llagosta” contra l’Acord de la
Junta de Govern, de 10 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar l’atorgament de
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i
tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona.
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11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, estimar el recurs de
reposició interposat per l’entitat “Diables del Clot de l’Infern”, de Puig-reig, contra
l’Acord de la Junta de Govern, de 10 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar
l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura
popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona, així com
deixar sense efecte l’apartat de l’Acord que exclou l’esmentada entitat per haver estat
presentada la seva sol·licitud fora de termini i atorgar a l’entitat una subvenció per un
import de dos mil divuit (2.018) €.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
12.- Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per subprogrames del
2n. trimestre de l’any 2014.
Programa de Crèdit Local
13.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de catorze mil set-cents vint-i-nou euros amb deu
cèntims (14.729,10) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014.
Caixa de Crèdit
14.- AJUNTAMENT D'AVINYÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-cinc mil (85.000)€ per
a finançar l’actuació local “Urb. connexió zona docent/esportiva” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
15.- AJUNTAMENT DEL BRUC.- 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 “Canalització-evacuació aigües M. Parc” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
16.- AJUNTAMENT DE CASSERRES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-dos mil (62.000)€ per
a finançar l’actuació local “Pavimentació carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
17.- AJUNTAMENT DE MARTORELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint mil (120.000)€ per a
finançar l’actuació local “Inversions 2014” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
18.- AJUNTAMENT DE MARTORELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta-cinc mil (55.000) €
per a finançar l’actuació local “Expropiació i projectes d'obra” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
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19.- AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-sis mil set-cents
noranta-un euros amb vuitanta-set cèntims (86.791,87) € per a finançar l’actuació local
“Clavegueram” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-vuit mil dos-cents vuit
euros amb tretze cèntims (88.208,13) € per a finançar l’actuació local “Reparació
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
21.- AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta-set
mil (47.000) € per a finançar l’actuació local “Compra equips informàtics” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.
22.- AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-vuit
mil (128.000) € per a finançar l’actuació local “Edificis municipals i espai urbà” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
23.- AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-nou
mil (99.000) € per a finançar l’actuació local “Equipaments i maquinària” al 0% d’interès
i a retornar en 5 anualitats.
24.- AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-sis mil
(76.000) € per a finançar l’actuació local “Edificis educació” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
25.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a
finançar l’actuació local “Urbanització carrer Pere Grau” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
26.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent set mil (107.000) € per a
finançar l’actuació local “Passarel·la, aparcament i entrada Ordal” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
27.- AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la modificació parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import
trenta-cinc mil sis-cents setanta euros amb trenta-sis cèntims (35.670,36) € atorgat a
l’Ajuntament de Balsareny amb la finalitat de finançar l’actuació local “Arranjament
camí Castellnou Bages” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, amb la finalitat de
mantenir la quantitat de disset mil cent trenta-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims
(17.138,65) € a la dita finalitat i destinar la resta de la quantia del crèdit és a dir divuit
mil cinc-cents trenta-un euros amb setanta-un cèntims (18.531,71) € al finançament de
les actuacions “Bombes estació aigua” i “Millores sala sindical, mitjançant la concessió
de dos nous crèdits i mantenint les condicions inicials”.
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28.- AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import tretze mil quatre-cents
noranta-cinc euros amb trenta-un cèntims (13.495,31) € per a finançar l’actuació local
“Bombes estació aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del
crèdit per a “Arranjament camí Castellnou Bages”.
29.- AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinc mil trenta-sis euros amb
quaranta cèntims (5.036,40) € per a finançar l’actuació local “Millores sala sindical” al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, provinent del crèdit per a “Arranjament camí
Castellnou Bages”.
30.- AJUNTAMENT DE MONTGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil
(175.000) €, sol·licitat per l’Ajuntament de Montgat i atorgat per acord de la Junta de
Govern, en sessió de data 19 de desembre de 2013, per a finançar l’actuació local
“Compra dues naus industrials” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la rectificació de
l’error material en relació amb la indicació de l’aplicació pressupostària advertit en
l’acord de la Junta de Govern, de 24 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar l’adhesió,
fins el 31 de desembre de 2014, al servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la
plataforma DIBA-HESTIA, destinat a la gestió integral dels serveis socials per a la
Gerència de Serveis de Benestar Social, ofert en mode servei pel Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres, per atribució del Ple
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.E., en
resolució de l’expedient núm. 2014/5237.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C.A.V., en
resolució de l’expedient núm. 2014/5637.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Saborit La Gleva, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/6028.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Serveis Forestals Codina SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/6031.
36.- Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor del
Sr. J.M.G., en resolució de l’expedient núm. 2014/5384.
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Conveni de col·laboració
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a l’establiment d’un marc formal de
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions de cadascuna de les parts
amb la finalitat d’executar, per part de la Diputació, les obres del projecte constructiu
d’“Itinerari de vianants entre el pont de Montcada i el camí de la Font del Tort. T.M.
Montcada i Reixac” (BV-5001, p.k. 7,200-7,540 i BV-5012, p.k. 0,000-0,142), i la
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2014.Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 25 de setembre de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable, de la Secretaria general, de data 18 de setembre de 2014,
referent a l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat de Municipis
del Galzeran.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’ofici de data 29 de juliol de 2014 de la Mancomunitat de Municipis del Galzeran,
amb registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 15 de setembre de 2014,
pel que es sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona sobre la modificació
d’estatuts de l’esmentada Mancomunitat.
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en sentit favorable a la
modificació d’estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Galzeran.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat
3.4.j de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i
publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria d’aquesta Corporació en
relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis
del Galzeran, que es transcriu a continuació:
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“INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA “MANCOMUNITAT
DE MUNICIPIS DEL GALZERAN”

Des de la Mancomunitat de Municipis del Galzeran, constituïda pels Ajuntaments de
Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Montornès del Vallès,
la Llagosta i Vilanova del Vallès, s’ha tramés l’acord de l’Assemblea General de la
Mancomunitat adoptat en sessió de 25 de juny de 2014, relatiu a la modificació dels estatuts
de la Mancomunitat, als efectes que per aquesta Corporació s’emeti el corresponent
informe, amb caràcter previ a la remissió de l’acord als Ajuntaments membres de la
Mancomunitat per a la seva respectiva aprovació.
a) Disposicions legals
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de
juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels estatuts de
les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i
s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la
Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte
d’estatuts de les mancomunitats.
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), ha
suprimit la referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades
emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic
article 115.1.c), de la Llei municipal catalana.
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic,
és de plena aplicació al present cas.
b) Observacions a la proposta de modificació d’estatuts
D’acord amb la part expositiva del dictamen del Ple de la Mancomunitat, de data 25 de juny
de 2014, la present proposta de modificació d’estatuts s’efectua a conseqüència del mandat
legal previst a la Disposició Transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), quan disposa que les
mancomunitats de municipis hauran d’adaptar els seus estatuts al que preveu l’art. 44 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).
L’esmentada Disposició Transitòria igualment assenyala que les mancomunitats de
municipis estan orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis
públics que siguin necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o
prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL.
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Finalment, es proposen dues modificacions més de caire organitzatiu.
En aquest context, la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis
del Galzeran se centra en 3 preceptes, que seguidament es transcriuen i analitzen:
1) Article 1.1
“Els municipis de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles,
Montornès del Vallès, la Llagosta, Vilanova del Vallès i Vallromanes constitueixen
voluntàriament una MANCOMUNITAT per a l’organització i prestació d’obres i serveis
comuns, d’acord amb les finalitats que s’assenyalen a l’article 3.”
De la proposta de precepte s’infereix la incorporació de l’Ajuntament de Vallromanes.
En relació amb l’article 115.4 de la TRLMRLC, els municipis d’una comarca no es poden
associar amb d’altres d’una comarca diferent si la mancomunitat té per objecte obres i
serveis compresos en el programa d’actuació comarcal.
En aquest cas, cadascun dels 7 ajuntaments que es volen mancomunar pertanyen a la
mateixa comarca: el Vallès Oriental.
2) Article 3.1
1- La Mancomunitat, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, promourà les activitats i prestarà els serveis públics en les matèries
següents:
Medi Ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció
contra la contaminació acústica, llumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones
en situació o risc d’exclusió social.
Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
Fires i mercats.
Protecció de la salubritat pública.
Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
Promoció de la cultura i equipaments culturals.
Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies
de la informació i les comunicacions.
A la vista de la proposta s’escau analitzar la legislació vigent per determinar la correcta
adaptació dels estatuts al mandat legal que imposa la DT 11ª LRSAL.
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L’article 3 dels estatuts de la Mancomunitat estipula les competències pròpies d’aquesta,
donant així compliment a un dels continguts mínims que han de tenir els estatuts de les
mancomunitats de conformitat amb el que preveuen els articles 44.2 LBRL – objecte i
competència-, 116.2.b) TRLMC – objecte i competències- i 36.4 TRRL – finalitats-.
Es tracta, doncs, de determinar si l’objecte i competències de la Mancomunitat donen
compliment a la LRSAL.
Seguidament s’analitzen
desenvolupar:

els

apartats

de

competències

municipals

concretes

a

Medi Ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i
protecció contra la contaminació acústica, llumínica i atmosfèrica a les zones
urbanes: està prevista literalment com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.a) de
la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i parcialment a l’art. 66.3.d) i l) del
TRLMC.
Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat: està prevista literalment
com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.d) de la LBRL d’acord amb la redacció
donada per la LRSAL i parcialment a l’art. 66.3.d) del TRLMC.
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social: està prevista literalment com a
competència pròpia municipal a l’article 25.2.e) de la LBRL d’acord amb la redacció donada
per la LRSAL i de forma similar a l’art. 66.3.k) del TRLMC.
Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis: està prevista literalment
com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.f) de la LBRL d’acord amb la redacció
donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.a) del TRLMC.
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà: està prevista
literalment com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.g) de la LBRL d’acord amb la
redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.b) i m) del TRLMC.
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local: està prevista
literalment com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.h) de la LBRL d’acord amb la
redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.n) del TRLMC.
Fires i mercats: està prevista literalment com a competència pròpia municipal a l’article
25.2.i) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.g) del
TRLMC.
Protecció de la salubritat pública: està prevista literalment com a competència pròpia
municipal a l’article 25.2.j) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a l’art.
66.3.h) del TRLMC.
Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure: està
prevista literalment com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.l) de la LBRL d’acord
amb la redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.n) del TRLMC.
Promoció de la cultura i equipaments culturals: està prevista literalment com a
competència pròpia municipal a l’article 25.2.m) de la LBRL d’acord amb la redacció donada
per la LRSAL i a l’art. 66.3.n) del TRLMC.
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Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les
tecnologies de la informació i les comunicacions: està prevista literalment com a
competència pròpia municipal a l’article 25.2.ñ) de la LBRL d’acord amb la redacció donada
per la LRSAL i a l’art. 66.2 del TRLMC.
Es constata que els cinc apartats de competències municipals especificats tenen un
reflex a l’article 25 de la LBRL i a l’art. 66 del TRLMC.
Altrament, i atès que els municipis mancomunats tenen tots ells, inclòs el de nova
incorporació, una població inferior a 20.000 habitants, cal tenir present allò que disposa
l’art. 26.2 de la LBRL, d’acord amb la redacció donada per la LRSAL a efectes de la
coordinació per les Diputacions provincials o entitats equivalents de determinats serveis.
Així, dels serveis públics que prestarà la Mancomunitat de Municipis del Galzeran d’acord
amb el previst a la proposta de redacció de l’art 3.1 dels seus estatuts, s’hauria de tenir en
consideració que hauran de ser objecte de coordinació a efectes de l’art. 26.2 LBRL els
següents serveis que presti:
- art. 26.2.a) “recogida y tratamiento de residuos”, servei que es pot considerar inclòs al
servei en matèria de Medi Ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids
urbans i protecció contra la contaminació acústica, llumínica i atmosfèrica a les zones
urbanes, de la proposta de redacció de l’art. 3.1 dels estatuts de la Mancomunitat.
- art. 26.2 c) i e) “limpieza viaria” i “pavimentación de vías urbanas”, serveis que es poden
considerar inclosos al servei en matèria de Infraestructura viària i altres equipaments de
la seva titularitat, de la proposta de redacció de l’art. 3.1 dels estatuts de la Mancomunitat.
Per tant, cal prendre en consideració que :
1r L’art. 26.2, 1r paràgraf de la LBRL prescriu que en els municipis amb població inferior a
20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà, entre
altres, els serveis indicats.
2n Tots els municipis que integren la Mancomunitat (detallats a l’inici del present Informe)
tenen una població inferior a 20.000 habitants.
3r Entre les previsions per a l’articulació de la coordinació de serveis per part de la Diputació
es troba, precisament, la gestió a través de mancomunitats (art. 26.2, 2n paràgraf de la
LBRL).
3) Article 8.5

El mandat del president/a serà de dos anys.

La modificació ara proposada consisteix en que la presidència s’esculli cada 2 anys.
Entenem que la proposta respecta el tenor de l’art. 48.2.b) del Decret 244/2007, abans
esmentat, malgrat que es desconeix la redacció de la resta del precepte.
Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa, pel que fa exclusivament als tres
preceptes objecte de modificació, i tenint en compte les qüestions assenyalades, es troba en
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conjunt correcta a judici de la sotasignada, ja que en els articles que es modifiquen s’hi
contemplen els extrems de regulació necessària continguts a l’article 116.2 del TRLMC i es
fan, en general, les previsions contingudes a l’article 48.2 del Decret 244/2007 abans
esmentat.
c) Conclusió
En conseqüència, sens perjudici de les precedents observacions en els termes esmentats,
s’escau informar favorablement el contingut de la modificació dels articles 1.1, 3.1 i 8.5 dels
estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Galzeran.
No obstant això la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa
1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB, del 23 de desembre de
2013, acordarà el que estimi pertinent.”

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat de Municipis del Galzeran,
pel seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.
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 de
1a Instància i Instrucció núm. 4 de Vilanova i la Geltrú, que condemna D.F.P.,
com a autor responsable d’un delicte contra la seguretat viària, a diverses
penes, així com la companyia MAPFRE, com a responsable civil directa, a
abonar a la Diputació de Barcelona la quantitat de quatre-cents trenta-quatre
euros amb seixanta-nou cèntims (434,69) € per una barana danyada i mil
setanta-nou (1.079) € per la mà d’obra per a la seva reparació.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de Vilanova i la Geltrú ha dictat una
sentència, en el judici ràpid núm. 30/2014, que condemna D.F.P. com a autor
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de
l’alcohol, així com responsable civil dels danys derivats de l’accident de trànsit que va
provocar quan, en perdre el control del vehicle que conduïa per la localitat de Sant
Pere de Ribes, va col·lidir amb la barana de seguretat de la carretera, al PK 9.8,
causant-hi uns danys valorats en 434,69 €, més 1.079 € en concepte de mà d’obra per
a la seva reparació.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, els
fets declarats legalment provats són constitutius d’un delicte contra la seguretat vial i
que, segons l'article 129 del Codi penal, els responsables criminals ho són també
civilment.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de
Vilanova i la Geltrú en el judici ràpid núm. 30/2014, que condemna D.F.P. com a autor
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de
l’alcohol, a diverses penes; així mateix, condemna D.F.P. i la companyia MAPFRE,
com a responsable civil directa, a abonar a la Diputació de Barcelona la quantitat de
quatre-cents trenta-sis euros amb seixanta-nou cèntims (436,69) € pels danys
ocasionats a la barana de seguretat i mil setanta-nou (1.079) € per la mà d’obra per a
la seva reparació.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de
Vilanova i la Geltrú als efectes legals oportuns.
4.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 12 de setembre de 2014,
de compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 330/2014-B
interposat per E.C.C. i 9 més contra el decret, de 19 de maig de 2014, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys i perjudicis derivats del cessament del dret a la prolongació de la
permanència en el servei actiu.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del
tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 330/2014-B,
procediment ordinari, interposat pels senyors E. C. C., A. B. T., S. M. C., L. A. V., J. G.
L., C. U. M., J. R. P., I. B. H., E. B. P. i P. S. C. contra el Decret de data 19 de maig de
2014, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys i perjudicis derivats del cessament del dret a l’allargament de la permanència en
el servei actiu en la seva condició de funcionaris de la Diputació.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs
esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4.a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 330/2014-B, procediment ordinari,
interposat pels senyors E. C. C., A. B. T., S. M. C., L. A. V., J. G. L., C. U. M., J. R. P.,
I. B. H., E. B. P. i P. S. C. contra el Decret de data 19 de maig de 2014, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i
perjudicis derivats del cessament del dret a l’allargament de la permanència en el
servei actiu en la seva condició de funcionaris de la Diputació.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
5.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 17 de setembre de 2014,
de compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2014-D
interposat per G.L.R i 2 més contra el decret, de 28 de maig de 2014, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la mort
d’A.M.R.C., relacionada amb el funcionament del servei de teleassistència que
tenia contractat amb Televida Servicios Sociosanitarios, SL.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a codemandada, juntament amb l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2014-D, procediment
ordinari, interposat pel senyor G.L.R.-C. i les senyores N. i L.L.R.-C., contra el Decret
de data 28 de maig de 2014, que va desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort de la senyora
A.M.R.C., mare dels reclamants, ocorreguda el dia 16 de febrer de 2012 i relacionada
amb el funcionament del servei de teleassistència que tenia contractat amb Televida
Servicios Sociosanitarios S.L.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
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En data 19 d’agost de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora Axa Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant
AXA) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria.
Atès que AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència,
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a codemandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 350/2014-D, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona pel senyor G.L.R.-C. i les senyores N. i L.L.R.-C., contra el Decret de data
28 de maig de 2014, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort de la senyora A.M.R.-C., mare
dels reclamants, ocorreguda el dia 16 de febrer de 2012 i relacionada amb el
funcionament del servei de teleassistència que tenia contractat amb Televida Servicios
Sociosanitarios S.L.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2014-D a la companyia asseguradora
AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
d’AXA.
Direcció de Relacions Internacionals
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’autorització
i disposició de la despesa corresponent al quart i darrer pagament a la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP), en el marc del conveni de col·laboració per a la implementació
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de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III
(OCO)”, de 18 de desembre de 2008 (Conveni 2114/08).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de 6.000.000 €,
atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el Contracte de
Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador de la
mateixa.
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José de Costa Rica, la Regió de Toscana i la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es
corresponia amb el 66,67% del cost total subvencionable de l’acció, estimat en
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis era, per tant,
d’un 33,33%, és a dir 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i
la Regió de Toscana.
El 18 de desembre de 2008, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) per a la implementació de l’acció “Oficina
de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el qual va ser signat per
les parts el mes de desembre de 2008.
Amb posterioritat a la firma del conveni, les parts van signar una addenda al mateix el
mes de gener de 2010 (Conveni 155/10)
Posteriorment, en data 21 de novembre de 2012 mitjançant resolució de la Presidència
de la corporació i prèvia conformitat de la Comissió Europea, s’aprovà la Clàusula
Addicional 3ª al Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL
III-27, segons la qual s’ampliava l’execució de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, fins a 21 de juliol de 2013 (D 10161/12).
A l’empara d’aquesta ampliació, en data 15 i 22 d’abril de 2013 la FIIAP i la Diputació
de Barcelona signaren, respectivament, la segona addenda al conveni de col·laboració
per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del
Programa URB-AL III (OCO)” (Conveni 486/13). Mitjançant aquesta addenda
s’ampliava el termini d’execució del conveni fins el 21 de juliol de 2013.
El conveni establia una transferència d’un import màxim de 2.710.176 € a la FIIAPP, a
realitzar en diversos pagaments, el primer dels quals, de 400.000 €, es va tramitar un
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cop rebut el conveni de col·laboració signat per ambdues parts. El segon pagament,
l’import del qual es determinaria un cop establert el percentatge de gestió de la FIIAPP
en relació al Pla Operatiu Anual dels primers 12 mesos de l’acció, al qual s’hauria de
restar la part de l’aportació de la FIIAPP aplicable a l’esmentat període i la quantitat
avançada de 400.000 €, es tramitaria un cop determinat el mateix i quan estigués
disponible el primer pagament rebut de la Comissió Europea.
Aquest segon pagament a la FIIAPP, per import de 8.098,28 € es va realitzar el mes
de juliol de 2010, a l’empara del Decret 6884/10, un cop la FIIAPP va justificar la
totalitat de les despeses executades al llarg del primer període d’execució del projecte
(22 de novembre de 2008 – 31 de gener de 2010), per un import total de 835.122,85 €.
D’acord amb les previsions del conveni de col·laboració, el primer pagament intermedi
a la FIIAPP, per import de 623.967 €, es va realitzar el dia 2 de març de 2011, a
l’empara del Decret 12786/10.
El segon pagament intermedi, per import de 533.150,24 € es va fer efectiu el dia 25 de
juliol de 2012, d’acord amb el Decret 5878/12.
El tercer pagament intermedi, per import de 521.762,41 € es va a fer efectiu el dia 27
de novembre de 2013 d’acord amb el Decret 4936/13.
Atès que, en data de 5 de maig de 2014, la Diputació de Barcelona va rebre l’ingrés
corresponent al pagament final per part de la Comissió Europea, escau ara efectuar
l’últim pagament a la FIIAPP, mitjançant el qual restaran totalment liquidades les
obligacions per part d’aquesta corporació. L’import d’aquest pagament s’ha calculat
sobre la base de la despesa total efectivament realitzada. En la taula següent, es
detalla l’import a transferir a la FIIAPP:
Total despesa FIIAPP
Aportació FIIAPP al projecte
Pagaments realitzats a la FIIAPP
Diferència
Total a pagar

3.671.239,48 €
1.265.210,72 €
2.086.977,93 €
319.050,83 €
319.050,83 €

II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist el Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27
entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea per a la implementació de
l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”,
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i les Clàusules
Addicionals Primera, Segona i Tercera al Contracte.
Atès l’establert al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la FIIAPP
per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i Orientació del Programa
URB-AL III (OCO)”, i les posteriors addendes.
I atès, en darrer terme, que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant
Decret de data 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de
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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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar i disposar una despesa de tres-cents dinou mil cinquanta euros
amb vuitanta-tres cèntims (319.050,83) € amb càrrec a l’aplicació G/10400-143A148900 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. Mitjançant el
pagament d’aquest import, que es realitzarà un cop s’aprovi el present instrument,
restaran totalment liquidades les obligacions per part de la Diputació de Barcelona en
el marc del conveni de col·laboració amb la FIIAPP per a la implementació de l’acció
“Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, i les seves
addendes.
Segon.- Notificar la present resolució a la FIIAPP.
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’autorització
i disposició de la despesa corresponent al tercer i darrer pagament a la Regió de
Toscana (Itàlia) en el marc del conveni de col·laboració per a la implementació
de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III
(OCO)”, de 31 de gener de 2010 (Conveni 183/10).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
I. ANTECEDENTS
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de 6.000.000 €,
atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el Contracte de
Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador de la
mateixa.
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José de Costa Rica, la Regió de Toscana i la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es
corresponia amb el 66,67% del cost total subvencionable de l’acció, estimat en
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis era, per tant,
d’un 33,33%, és a dir 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i
la Regió de Toscana.
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió ordinària de data 11 de
març de 2010 va ratificar el Decret núm. 13821/09, de data 23 de desembre de 2009,
d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)”. El conveni va ser signat en data 21 de gener de
2010 per part de la Diputació de Barcelona, i 31 de gener de 2010 per part de la Regió
de Toscana.
Amb posterioritat a la firma del conveni es va signar una addenda al mateix en data 30
de març de 2011 (Conveni 435/11).
Posteriorment, en data 21 de novembre de 2012 mitjançant resolució de la Presidència
de la corporació i prèvia conformitat de la Comissió Europea, s’aprovà la Clàusula
Addicional 3ª al Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL
III-27, segons la qual s’ampliava l’execució de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, fins a 21 de juliol de 2013 (D 10161/12).
A l’empara d’aquesta ampliació, en data 22 i 25 de març de 2013 la Regió de Toscana
i la Diputació de Barcelona signaren, respectivament, la segona addenda al conveni de
col·laboració per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” (Conveni 500/13). Mitjançant aquesta
addenda s’ampliava el termini d’execució del conveni fins el 31 de març de 2013, i
s’incrementava, en conseqüència, el pressupost d’execució de la contrapart, així com
l’aportació màxima a transferir-li per part de la Diputació de Barcelona, la qual es va
incrementar en 28.850 €, establint-se una nova aportació màxima de 278.850 €.
En data 16 de desembre de 2010 la Diputació de Barcelona va efectuar un primer
pagament a la Regió de Toscana de 75.000 €, i un segon de 100.000 € en data 29
d’agost de 2012, preveient-se un tercer pagament d’un import estimat de 45.000 €, així
com un darrer pagament que es reservava com a saldo.
El tercer pagament intermedi, per import de 58.823,34 €, es va a fer efectiu el dia 4 de
desembre de 2013 d’acord amb el Decret 4935/13.
Atès que, en data de 5 de maig de 2014, la Diputació de Barcelona va rebre l’ingrés
corresponent al pagament final per part de la Comissió Europea, escau ara efectuar
l’últim pagament a la Regió de Toscana, mitjançant el qual restaran totalment
liquidades les obligacions per part d’aquesta corporació. L’import d’aquest pagament
s’ha calculat sobre la base de la despesa total efectivament realitzada, tenint en
compte l’aportació màxima acordada. En la taula següent, es detalla l’import a
transferir a la Regió de Toscana:
Total despesa R. Toscana
Aportació R. Toscana al projecte
Pagaments realitzats a la R. Toscana
Diferència
Import màxim a transferir
Total a pagar
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II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist el Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27
entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea per a la implementació de
l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”,
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i les Clàusules
Addicionals Primera, Segona i Tercera al contracte.
Atès l’establert al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió
de Toscana per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i Orientació del
Programa URB-AL III (OCO)”, i posteriors addendes.
I atès, en darrer terme, que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant
Decret de data 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar i disposar una despesa de quaranta-cinc mil vint-i-sis euros amb
seixanta-sis cèntims (45.026,66) € amb càrrec a l’aplicació G/10400-143A1-49000 del
vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. Mitjançant el pagament
d’aquest import, que es realitzarà un cop s’aprovi el present instrument, restaran
totalment liquidades les obligacions per part de la Diputació de Barcelona en el marc
del conveni de col·laboració amb la Regió de Toscana per a la implementació de
l’acció “Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, i les
seves addendes.
Segon.- Notificar la present resolució a la Regió de Toscana.
Direcció de Serveis de Concertació Local
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la tercera
resolució de la concessió definitiva 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:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26/6/2014, va aprovar
el Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la
prestació adequada de serveis públics locals (AJG 307/14), amb la finalitat de
contribuir a assegurar la sostenibilitat de les inversions i garantir la continuïtat de la
prestació dels serveis públics per part dels municipis del seu àmbit territorial.
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El referit Programa s’articula en dues línies de suport:
-

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.

-

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 Junta de Govern de la Diputació va aprovar, en sessions de 24/7/2014 i de
25/9/2014, la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals les sol·licituds
dels quals s’havien instruït, corresponents a la primera i segona resolució de concessió
definitiva del Programa (AJG 374/14 i AJG 431/14, respectivament).
La presentació i revisió de sol·licituds es realitza a través del “Portal de tràmits dels
ens locals i altres administracions públiques” de la Seu Electrònica Corporativa.
El centre gestor responsable de la instrucció i seguiment de les sol·licituds rebudes és
la direcció de Serveis de Concertació Local.
Per a la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, aquesta instrucció
consisteix en les comprovacions següents:
- Que no se supera el nombre màxim de sol·licituds permeses per aquesta línia.
- Que la despesa que està previst executar és elegible, tant a nivell de grup de
programa com de capítol pressupostari.
- Que el període d’execució de la despesa és elegible.
- Que la inversió té una vida útil superior a 5 anys.
- Que s’annexa a la sol·licitud la documentació següent:
 Informe emès per l’interventor/a de l’ens destinatari pel qual s’acrediti el
compliment dels requisits per a considerar la inversió com a financerament
sostenible i, en cas de no ser així, que la inversió a realitzar no generarà
despeses de manteniment addicionals durant la seva vida útil.
 Memòria tècnica de sol·licitud.
Per a la línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, la instrucció
consisteix en les comprovacions següents:
- Que la despesa que està previst executar és elegible.
- Que el període d’execució de la despesa és elegible.
- Que s’annexa a la sol·licitud memòria tècnica de sol·licitud.
En la mesura que es determini l’existència d’errors esmenables, es requereix als ens
destinataris per tal de procedir a la seva correcció.
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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 11/12/2013 i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23/12/2013.
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 relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals que tot
seguit s’indiquen, corresponents a la tercera resolució de concessió definitiva del
“Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la
prestació adequada de serveis públics locals”, gestionat per la direcció de Serveis de
Concertació Local de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
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Ens destinatari

NIF

Línia de
suport

Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles

Ajuntament
d'Aiguafreda

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Aiguafreda

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Alella

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Alella

XXXXXXXX

Ajuntament
XXXXXXXX
d'Arenys de Mar

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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Pavimentació del camí de
Castellar a Castellfollit del
Boix (Tram Aguilar de
Segarra) i altres trams
annexos: - Accés al nucli urbà
de Castellar i al d'Aguilar de
Segarra des de la N-141-b

26.066,66

14/X/111481

1440015159

1403004100

1

G/12200/945A0/76243

CONSTRUCCIÓ DE XARXA
DE CALOR ALIMENTADA
AMB BIOMASSA

51.469,64

14/X/111706

1440015219

1403004100

101

G/12200/945A0/76243

FINANÇAMENT DELS
SERVEIS SOCIALS
D'AIGUAFREDA

22.058,42

14/X/111705

1440015218

1403004100

102

G/12200/945A0/46241

projecte de remodelació
integral de la instal·lació
d'enllumenat públic dels
quadres BM d'Alella

117.397,42

14/X/111536

1440015181

1403004100

2

G/12200/945A0/76243

neteja viaria d'Alella

50.313,18

14/X/111535

1440015182

1403004100

3

G/12200/945A0/46241

MILLORES PLAÇA MARE
PAULA

28.825,93

14/X/111483

1440015711

1403004100

4

G/12200/945A0/76243
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament
XXXXXXXX
d'Arenys de Mar

Ajuntament
XXXXXXXX
d'Arenys de Mar

Ajuntament
d'Argentona

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Argentona

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Argentona

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Artés

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Artés

XXXXXXXX

Línia de
Import
Actuació
suport
concedit
Línia de suport
RENOVACIÓ D'UN TRAM DE
a les inversions
CLAVEGUERAM DEL RIAL 193.146,03
financerament
DE SA CLAVELLA
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
SUBMINISTRAMENT
ENERGIA ELÈCTRICA
95.130,84
adequada de
serveis públics
ENLLUMENAT PÚBLIC
locals
Línia de suport
Substitució de lluminàries per
a les inversions
tecnologia LEDS i HM a
54.371,16
financerament
diversos quadres del municipi
sostenibles
Línia de suport
Rotonda a la intersecció de
a les inversions
les carreteres C-1415c i BV69.906,67
financerament
5106 al T.M. d'Argentona
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Manteniment instal·lacions i
adequada de
control energètic dels
53.261,93
equipaments municipals
serveis públics
locals
Línia de suport
PREPARACIÓ I
a les inversions
CONSOLIDACIÓ DEL
104.799,77
financerament
PAVIMENT DE LA PLAÇA
sostenibles
CATALUNYA
Línia de suport
a les inversions REHABILITACIÓ CAMPANAR
22.674,21
financerament
VELL
sostenibles

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

14/X/111484

1440015712

1403004100

5

G/12200/945A0/76243

14/X/111482

1440015710

1403004100

6

G/12200/945A0/46241

14/X/111641

1440015526

1403004100

80

G/12200/945A0/76243

14/X/111642

1440015527

1403004100

81

G/12200/945A0/76243

14/X/111640

1440015529

1403004100

82

G/12200/945A0/46241

14/X/111487

1440014144

1403004100

7

G/12200/945A0/76243

14/X/111486

1440015069

1403004100

8

G/12200/945A0/76243
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament
d'Artés

XXXXXXXX

Ajuntament de
XXXXXXXX
Badia del Vallès

Ajuntament de
XXXXXXXX
Badia del Vallès

Ajuntament de
Cabrils

XXXXXXXX

Ajuntament de
Cabrils

XXXXXXXX

Ajuntament de
Cabrils

XXXXXXXX

Ajuntament de
Cabrils

XXXXXXXX

Línia de
Import
Actuació
suport
concedit
Línia de suport
MANTENIMENT
a la prestació
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
22.239,98
adequada de
I REPARACIONS
serveis públics
ENLLUMENAT
locals
Línia de suport
a les inversions Pavimentació aparcament a
129.248,40
financerament
l'avinguda Mediterrani
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Programa complementari
adequada de
55.392,17
d'urgències socials
serveis públics
locals
Línia de suport
a les inversions Creació de nou col·lector pati
28.383,13
financerament
CEIP Olivera
sostenibles
Línia de suport
Reposició d'infraestructures a les inversions
refer mur d'escullera de la
23.185,95
financerament
Riera de Cabrils
sostenibles
Línia de suport
Obres de millora vestuaris
a les inversions
58.087,10
financerament
Camp de Futbol
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Manteniment
46.995,50
adequada de
d'infraestructures
serveis públics
locals

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

14/X/111485

1440015099

1403004100

9

G/12200/945A0/46241

14/X/111540

1440015276

1403004100

10

G/12200/945A0/76243

14/X/111539

1440014784

1403004100

11

G/12200/945A0/46241

14/X/111491

1440015838

1403004100

12

G/12200/945A0/76243

14/X/111489

1440015839

1403004100

13

G/12200/945A0/76243

14/X/111490

1440015840

1403004100

14

G/12200/945A0/76243

14/X/111488

1440015706

1403004100

15

G/12200/945A0/46241
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Calders

XXXXXXXX

Ajuntament de
Calders

XXXXXXXX

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

XXXXXXXX

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

XXXXXXXX

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

XXXXXXXX

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

XXXXXXXX

Ajuntament de
Canyelles

XXXXXXXX

Línia de
Actuació
suport
Línia de suport
Connexió de la calders de
a les inversions
Biomassa amb l'edifici de
financerament
l'ajuntament
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
adequada de Amortització de deute financer
serveis públics
locals
Línia de suport
a les inversions
Modernització enllumenat
financerament
públic de Caldes d'Estrac
sostenibles
Línia de suport
a les inversions
Casal d'entitats
financerament
sostenibles
Línia de suport
a les inversions
Urbanització carrer de la
financerament
Mercè
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Arranjament espais públics
adequada de
serveis públics
locals
Línia de suport
a les inversions Adequació i arranjament espai
financerament
municipal
sostenibles

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

20.440,38

14/X/111448

1440015256

1403004100

16

G/12200/945A0/76243

8.760,16

14/X/111447

1440015258

1403004100

17

G/12200/945A0/46241

29.923,02

14/X/111612

1440015177

1403004100

83

G/12200/945A0/76243

12.598,41

14/X/111613

1440015178

1403004100

84

G/12200/945A0/76243

9.744,24

14/X/111611

1440015183

1403004100

85

G/12200/945A0/76243

22.399,57

14/X/111610

1440015179

1403004100

86

G/12200/945A0/46241

81.536,85

14/X/111024

1440015719

1403003693

1

G/12200/945A0/76243

25/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Cardedeu

Línia de
suport
Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles
NIF

Ajuntament de
Cardedeu

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castell de
l'Areny

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castell de
l'Areny
Ajuntament de
Castellar de
n'Hug
Ajuntament de
Castellar de
n'Hug

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

Actuació

Import
concedit

Reforma d'una part de la
fàbrica antiga Tèxtil Rase per
229.096,12
l'adequació d'espai per les
entitats culturals de Cardedeu
Activitats ciutadanes
adreçades a la població en
general i , especialment a la
població juvenil en situació de
98.184,05
risc i gent gran, i contractació
de personal per garantir
l'adequada prestació de
serveis públics.

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

14/X/111673

1440015365

1403004100

87

G/12200/945A0/76243

14/X/111672

1440015368

1403004100

88

G/12200/945A0/46241

millora del paviment asfàltic a
la carretera de Vilada a
Castell de l'Areny

17.722,15

14/X/111615

1440015003

1403004100

89

G/12200/945A0/76243

despeses corrents: consums
elèctrics, telefonia, material
oficina, manteniment
jardineria.

7.595,21

14/X/111614

1440015008

1403004100

90

G/12200/945A0/46241

enllumenat públic de Castellar
de n'Hug

13.431,06

14/X/111702

1440014915

1403004100

121

G/12200/945A0/76243

canvi de finestres de la casa
consistorial

4.581,11

14/X/111701

1440015225

1403004100

122

G/12200/945A0/76243

26/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Castellar de
n'Hug

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellolí

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellolí

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellolí

XXXXXXXX

Línia de
Actuació
suport
Línia de suport
a la prestació
Manteniment dels carrers i
adequada de
carretera del Municipi
serveis públics
locals
Línia de suport
ARRANJAMENT
a les inversions
financerament
CLAVEGUERAM
sostenibles
Línia de suport
a les inversions
REHABILITACIÓ ANTIC
financerament
EDIFICI AJUNTAMENT
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
adequada de
Personal suport servei públic
serveis públics
locals
Línia de suport
a les inversions
tancament de l'entorn dels
contenidors de residus
financerament
sostenibles
Línia de suport
Condicionament de l'entorn de
a les inversions
la zona esportiva, skate park i
financerament
jocs infantils
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
manteniment i reparació
adequada de
d'edificis municipals
serveis públics
locals

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

7.719,50

14/X/111700

1440014916

1403004100

123

G/12200/945A0/46241

4.000,00

14/X/111497

1440015560

1403004100

91

G/12200/945A0/76243

14.064,63

14/X/111643

1440015562

1403004100

92

G/12200/945A0/76243

7.741,98

14/X/111496

1440015306

1403004100

93

G/12200/945A0/46241

5.000,00

14/X/111659

1440015401

1403004100

94

G/12200/945A0/76243

14.215,48

14/X/111658

1440015400

1403004100

95

G/12200/945A0/76243

8.235,20

14/X/111657

1440015402

1403004100

96

G/12200/945A0/46241

27/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Castellví de
Rosanes

XXXXXXXX

Ajuntament de
Castellví de
Rosanes

XXXXXXXX

Ajuntament de
Cercs

XXXXXXXX

Ajuntament de
Cercs

XXXXXXXX

Ajuntament de
Collbató

XXXXXXXX

Ajuntament de
Collbató

XXXXXXXX

Ajuntament de
Collbató

XXXXXXXX

Línia de
Actuació
suport
Línia de suport
Reparació i Asfaltament Vies
a les inversions
Públiques Barris El Taió, Can
financerament
Sunyer y Nucli Urbà
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Suport a la prestació del
adequada de
servei de neteja viària
serveis públics
locals
Línia de suport
Projecte d'eficiència
a les inversions
energètica i adequació dels
financerament equipaments del Museu de els
sostenibles
Mines de Cercs
Línia de suport
a la prestació
Millora Serveis públics locals
adequada de
de Cercs
serveis públics
locals
Línia de suport
INVERSIÓ EN BE
a les inversions
CULTURAL DECLARAT
financerament D'INTERÈS LOCAL -OFICINA
sostenibles
ATENCIÓ CIUTADANA
ACABAMENT DE LES
Línia de suport
VORERES A LA ZONA
a les inversions
ESPORTIVA BOSC MISSER I
financerament
ZONA ESCOLA PLA
sostenibles
CASTELL
Línia de suport
MILLORA EN
a les inversions
L'ACCESSIBILITAT A
financerament
L'AVINGUDA CAN
sostenibles
DALMASES

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

49.137,09

14/X/111528

1440014895

1403004100

18

G/12200/945A0/76243

21.058,75

14/X/111527

1440014894

1403004100

19

G/12200/945A0/46241

47.674,61

14/X/111538

1440015245

1403004100

20

G/12200/945A0/76243

20.431,98

14/X/111537

1440015249

1403004100

21

G/12200/945A0/46241

10.890,00

14/X/111649

1440015093

1403004100

97

G/12200/945A0/76243

44.557,92

14/X/111650

1440015092

1403004100

98

G/12200/945A0/76243

11.303,48

14/X/111648

1440015091

1403004100

99

G/12200/945A0/76243

28/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Línia de
suport
Línia de suport
a la prestació
adequada de
serveis públics
locals

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Collbató

XXXXXXXX

Ajuntament de
Cubelles

Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles

Ajuntament de
Fígols

XXXXXXXX

Ajuntament de
Fígols

XXXXXXXX

Ajuntament de
Gaià

XXXXXXXX

Ajuntament de
Gaià

XXXXXXXX

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

DESPESES EN BÉNS
CORRENTS I SERVEIS

14.997,02

14/X/111647

1440015094

1403004100

100

G/12200/945A0/46241

DELINEACIÓ I AMIDAMENTS
I OBRES PROJECTES
MILLORA ACCESSIBILITAT 189.035,04
AV. PAÏSOS CATALANS I C.
ASSUTZENA

14/X/111468

1440015684

1403004100

22

G/12200/945A0/76243

17.638,84

14/X/111474

1440015030

1403004100

23

G/12200/945A0/76243

7.559,50

14/X/111473

1440015031

1403004100

24

G/12200/945A0/46241

2.846,50

14/X/111523

1440015346

1403004100

25

G/12200/945A0/76243

4.238,46

14/X/111522

1440015345

1403004100

26

G/12200/945A0/76243

Línia de suport
Sondeig per a la perforació
a les inversions
d'un pou per abastir d'aigua al
financerament
municipi de Fígols
sostenibles
Línia de suport
Finançament de despeses
a la prestació
corrents: enllumenat públic,
adequada de
electricitat, telecomunicacions,
serveis públics
manteniment.
locals
Línia de suport
PAVIMENTACIÓ DEL
a les inversions
PASSATGE DEL NUCLI DE
financerament
GAIÀ
sostenibles
Línia de suport
a les inversions
SANEJAMENT DEL NUCLI
financerament
DE GAIÀ
sostenibles

29/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament de
Gaià

NIF

Línia de
suport

Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles

Ajuntament de
Gaià

XXXXXXXX

Ajuntament de
Gallifa

XXXXXXXX

Ajuntament de
Gironella

XXXXXXXX

Ajuntament de
Gisclareny

XXXXXXXX

Ajuntament de
Gisclareny

XXXXXXXX

Ajuntament de
Granollers

XXXXXXXX

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

PAVIMENTACIÓ PARCIAL
D'UN TRAM DEL CAMÍ
PÚBLIC RURAL DE
TITULARITAT MUNICIPAL
DE LA BV-4401 A "LA
NOGUERA"

10.905,62

14/X/111521

1440015340

1403004100

27

G/12200/945A0/76243

7.710,25

14/X/111520

1440015339

1403004100

28

G/12200/945A0/46241

25.881,54

14/X/111644

1440015582

1403004100

103

G/12200/945A0/76243

84.274,03

14/X/111524

1440015261

1403004100

29

G/12200/945A0/76243

17.589,48

14/X/111654

1440015025

1403004100

104

G/12200/945A0/76243

7.538,35

14/X/111653

1440015024

1403004100

105

G/12200/945A0/46241

64.000,00

14/X/111503

1440015141

1403004100

30

G/12200/945A0/76243

Línia de suport
a la prestació
REPARACIÓ PARC
adequada de
INFANTIL I PAVIMENT DE
serveis públics
GALERA
locals
Línia de suport
a les inversions
Rehabilitació del patrimoni
municipal - 2014
financerament
sostenibles
Línia de suport
CONSTRUCCIÓ DE LA
a les inversions
NOVA BIBLIOTECA
financerament
MUNICIPAL
sostenibles
Línia de suport Arranjament de cinc corbes de
a les inversions
1.050 m2 de superfície del
financerament
camí que va del nucli de
sostenibles
Gisclareny a Vilella
Línia de suport
Finançament de despeses
a la prestació
corrents: electricitat,
adequada de
telecomunicacions,
serveis públics
conservació edificis.
locals
Línia de suport
Nous projectors d'il·luminació
a les inversions
dels espais expositius del
financerament
Museu de Granollers
sostenibles

30/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Granollers

Ajuntament de
Granollers

Línia de
suport
Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles
NIF

Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles

Ajuntament de
Granollers

XXXXXXXX

Ajuntament de
la Llacuna

XXXXXXXX

Ajuntament de
la Llacuna

XXXXXXXX

Ajuntament de
la Nou de
Berguedà

XXXXXXXX

Ajuntament de
l'Estany

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

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

232.016,14

14/X/111504

1440015142

1403004100

31

G/12200/945A0/76243

63.345,09

14/X/111502

1440015143

1403004100

32

G/12200/945A0/76243

Neteja viària

154.011,96

14/X/111501

1440015140

1403004100

33

G/12200/945A0/46241

CONNEXIÓ CLAVEGUERAM
DE PLUVIALS C/
VILADEMAGER

20.381,75

14/X/111717

1440015088

1403004100

165

G/12200/945A0/76243

MILLORA I MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS
DELS POUS I ESTACIÓ DE
BOMBEIG D'AIGUA

8.735,04

14/X/111655

1440015138

1403004100

166

G/12200/945A0/46241

CONDICIONAMENT I
MILLORA DEL CAMÍ DE LA
NOU A MALANYEU 1ª FASE

25.661,15

14/X/111703

1440015223

1403004100

106

G/12200/945A0/76243

Arranjament del camí i de les
parets de pedra del camí del
Masot

9.104,04

14/X/111471

1440015627

1403004100

34

G/12200/945A0/76243

Actuació
Substitució de llumeneres
amb làmpades de descàrrega
per LEDS a diversos carrers
de Granollers
Substitució d'equips i
làmpades per a l'estalvi
energètic de l'enllumenat
públic de carrers de
Granollers

31/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
l'Estany

XXXXXXXX

Ajuntament de
l'Estany

XXXXXXXX

Ajuntament de
l'Estany

XXXXXXXX

Ajuntament de
Lliçà de Vall

XXXXXXXX

Ajuntament de
Lliçà de Vall

XXXXXXXX

Ajuntament de
Lliçà de Vall

XXXXXXXX

Ajuntament de
Manresa

XXXXXXXX

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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Intervencions puntuals en
carrers del nucli

3.226,85

14/X/111470

1440015632

1403004100

35

G/12200/945A0/76243

Construcció d'un mur
perimetral al CEIP L'Estany

6.437,20

14/X/111472

1440015637

1403004100

36

G/12200/945A0/76243

Manteniment, reparació i
conservació de les vies
públiques

8.043,47

14/X/111469

1440015621

1403004100

37

G/12200/945A0/46241

Millora tram del camí de
vianants a Bosc Codern

55.331,81

14/X/111584

1440015323

1403004100

107

G/12200/945A0/76243

Aparcament camp de futbol
municipal-escoles

51.994,90

14/X/111585

1440015325

1403004100

108

G/12200/945A0/76243

Amortització deute pendent

45.997,16

14/X/111583

1440015318

1403004100

109

G/12200/945A0/46241

Millora del camí vell de
Rajadell

239.830,56

14/X/111588

1440014891

1403004100

110

G/12200/945A0/76243

32/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Manresa

XXXXXXXX

Ajuntament de
Manresa

XXXXXXXX

Ajuntament de
Marganell

XXXXXXXX

Ajuntament de
Marganell

XXXXXXXX

Ajuntament de
Matadepera

XXXXXXXX

Ajuntament de
Matadepera

XXXXXXXX

Ajuntament de
Matadepera

XXXXXXXX

Línia de
Import
Actuació
suport
concedit
Línia de suport
a les inversions
Urbanització de la plaça
257.683,50
Simeó Selga
financerament
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Amortització préstec a llarg
213.220,31
adequada de
termini
serveis públics
locals
Línia de suport
PAVIMENTACIÓ DE
a les inversions
L'APARCAMENT DE
18.453,39
financerament
L'AGROBOTIGA
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
canvi ubicació bústies i
adequada de
adecentament de l'entorn
7.908,59
serveis públics
sector el Casot
locals
Línia de suport
Substitució de la xarxa de
a les inversions
clavegueram de diversos
86.088,67
financerament
àmbits municipals
sostenibles
Línia de suport
Rehabilitació d'immobles de
a les inversions
42.429,88
propietat municipal afectats al
financerament
servei públic
sostenibles
Línia de suport
Ampliació i millora de la xarxa
a les inversions
informàtica de l'Ajuntament de 35.198,67
financerament
Matadepera
sostenibles

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

14/X/111587

1440015556

1403004100

111

G/12200/945A0/76243

14/X/111586

1440014890

1403004100

112

G/12200/945A0/46241

14/X/111639

1440015403

1403004100

113

G/12200/945A0/76243

14/X/111638

1440015404

1403004100

114

G/12200/945A0/46241

14/X/111458

1440015567

1403004100

38

G/12200/945A0/76243

14/X/111457

1440015569

1403004100

39

G/12200/945A0/76243

14/X/111459

1440015571

1403004100

40

G/12200/945A0/76243

33/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Mataró

XXXXXXXX

Ajuntament de
Mataró

XXXXXXXX

Ajuntament de
Mediona

XXXXXXXX

Ajuntament de
Mediona

XXXXXXXX

Ajuntament de
Moià

XXXXXXXX

Ajuntament de
Moià

XXXXXXXX

Ajuntament de
Moià

XXXXXXXX

Línia de
Import
Actuació
suport
concedit
Línia de suport
Projecte executiu d'actuacions
a les inversions
de manteniment i millora a la 770.000,00
financerament
via pública any 2014
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Prestació del Servei de Neteja
330.000,00
adequada de
Viària de gener a juny 2014
serveis públics
locals
Línia de suport
a les inversions REFORMA PLAÇA PAÏSOS
51.009,92
financerament
CATALANS
sostenibles
Línia de suport
DESPESES FINANCERES
a la prestació
REFERIDES AL PAGAMENT
adequada de
21.861,39
DELS INTERESSOS DEL
serveis públics
PRÉSTEC AMB EL BMN
locals
Línia de suport
a les inversions
Eficiència energètica de
69.490,35
l'enllumenat públic
financerament
sostenibles
Línia de suport
Substitució de fusteries
a les inversions
35.800,00
financerament
exteriors a l'escola pública
sostenibles
Línia de suport
a la prestació Actuacions diverses en espais
45.124,44
adequada de
públics, carrers, camins i
serveis públics
reparació de clavegueram
locals

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

14/X/111461

1440015487

1403004100

41

G/12200/945A0/76243

14/X/111460

1440015485

1403004100

42

G/12200/945A0/46241

14/X/111596

1440015314

1403004100

115

G/12200/945A0/76243

14/X/111595

1440015032

1403004100

116

G/12200/945A0/46241

14/X/111466

1440015694

1403004100

43

G/12200/945A0/76243

14/X/111467

1440015695

1403004100

44

G/12200/945A0/76243

14/X/111465

1440015696

1403004100

45

G/12200/945A0/46241

34/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Monistrol de
Calders

XXXXXXXX

Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat

XXXXXXXX

Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat

XXXXXXXX

Ajuntament de
Montclar

XXXXXXXX

Ajuntament de
Montclar

XXXXXXXX

Ajuntament de
Montesquiu

XXXXXXXX

Ajuntament de
Montmajor

XXXXXXXX

Línia de
Actuació
suport
Línia de suport
Actualització dels punts de
a les inversions llum de l'enllumenat públic al
financerament
nucli urbà del municipi de
sostenibles
Monistrol Calders
Línia de suport
a les inversions
CANVI ENLLUMENAT
CARRER DEL PLA
financerament
sostenibles
Línia de suport
REPARACIÓ
a la prestació
CLAVEGUERAM I
adequada de
MANTENIMENT EDIFICIS
serveis públics
MUNICIPALS
locals
Línia de suport
a les inversions Pavimentació de la plaça de
financerament
Montclar
sostenibles
Línia de suport
Finançament de despeses
a la prestació
corrents: enllumenat públic,
adequada de
electricitat, telecomunicacions,
serveis públics
manteniment.
locals
Línia de suport
ARRANJAMENT AMB
a les inversions
financerament
ASFALTAT , DE CARRERS
sostenibles
Línia de suport
AMPLIACIÓ DEL PONT DE
a les inversions
financerament
SORBA
sostenibles

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

28.023,68

14/X/111462

1440015488

1403004100

46

G/12200/945A0/76243

52.984,57

14/X/111652

1440015671

1403004100

117

G/12200/945A0/76243

22.707,67

14/X/111651

1440015670

1403004100

118

G/12200/945A0/46241

17.870,25

14/X/111464

1440015173

1403004100

47

G/12200/945A0/76243

7.658,68

14/X/111463

1440015026

1403004100

48

G/12200/945A0/46241

29.019,82

14/X/111519

1440015151

1403004100

49

G/12200/945A0/76243

27.040,76

14/X/111505

1440015507

1403004100

50

G/12200/945A0/76243

35/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Montmaneu

XXXXXXXX

Ajuntament de
Montmaneu

XXXXXXXX

Ajuntament de
Montmaneu

XXXXXXXX

Ajuntament de
Montmaneu

XXXXXXXX

Ajuntament de
Muntanyola

XXXXXXXX

Ajuntament de
Polinyà

XXXXXXXX

Ajuntament de
Premià de Dalt

XXXXXXXX

Línia de
suport
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
Línia de suport
a les inversions
financerament
sostenibles
Línia de suport
a les inversions
financerament
sostenibles
Línia de suport
a les inversions
financerament
sostenibles

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Condicionament dels parcs
públics

4.521,43

14/X/111452

1440015520

1403004100

51

G/12200/945A0/76243

Enllumenat públic

3.500,00

14/X/111450

1440015528

1403004100

52

G/12200/945A0/76243

Rehabilitació i reparació
infraestructures i mobles
propietat de l'entitat local

10.000,00

14/X/111451

1440015534

1403004100

53

G/12200/945A0/76243

PRESTACIÓ ADEQUADA DE
SERVEIS PÚBLICS LOCALS

7.723,47

14/X/111449

1440015514

1403004100

54

G/12200/945A0/46241

Ampliació del bar restaurant
de la zona esportiva

27.578,50

14/X/111597

1440015224

1403004100

119

G/12200/945A0/76243

Renovació d'un tram de la
xarxa de clavegueram al
Passeig Sanllehy i al carrer
Pintor Goya

160.958,00

14/X/111637

1440015482

1403004100

120

G/12200/945A0/76243

Pavimentació dels carrers
Joan Maragall, Ronda Pirineu
i La Cisa

119.338,13

14/X/111661

1440015072

1403004100

124

G/12200/945A0/76243

36/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Línia de
suport
Línia de suport
a la prestació
adequada de
serveis públics
locals

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Premià de Dalt

XXXXXXXX

Ajuntament de
Rajadell

Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles

Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC

51.144,91

14/X/111660

1440015073

1403004100

125

G/12200/945A0/46241

OBRES DE MILLORA I
ADEQUACIÓ DEL
CEMENTIRI DEL NUCLI
ANTIC DE RAJADELL A LA
NORMATIVA VIGENT

27.366,93

14/X/111601

1440015193

1403004100

126

G/12200/945A0/76243

PAVIMENTACIÓ DEVIES
PÚBLIQUES DEL MUNICIPI

120.075,53

14/X/111603

1440015458

1403004100

127

G/12200/945A0/76243

Despeses de manteniment en
jardineria

51.460,94

14/X/111602

1440015419

1403004100

128

G/12200/945A0/46241

Millora del cementiri
municipal. Fases 2 i 3

282.771,11

14/X/111667

1440015672

1403004100

129

G/12200/945A0/76243

Adequació d'espais entre
blocs del barri de Ciutat
Cooperativa. Fase B

237.075,00

14/X/111668

1440015673

1403004100

130

G/12200/945A0/76243

Servei de neteja viària

222.791,19

14/X/111666

1440015674

1403004100

131

G/12200/945A0/46241

37/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Sant Boi de
Lluçanès

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Boi de
Lluçanès

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Climent de XXXXXXXX
Llobregat
Ajuntament de
Sant Climent de XXXXXXXX
Llobregat
Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

XXXXXXXX

Línia de
Actuació
suport
Línia de suport
AMPLIACIÓ I MILLORA
a les inversions
ZONA ESPORTIVA I MUR
financerament
CEMENTIRI
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Suport a la prestació
adequada de serveis públic
adequada de
serveis públics
locals
locals
Línia de suport
Millora i asfaltat del camí
a les inversions
d'accés des de la Urb.
financerament Castellar d'Indies fins a la Urb.
sostenibles
Can Domènec
Línia de suport
a la prestació
adequada de
Recollida d'escombreries
serveis públics
locals
Línia de suport
a les inversions
INVERSIÓ SOSTENIBLE
ARRANJAMENT CARRERS
financerament
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
COST INTERESSOS
adequada de
PRÉSTECS
serveis públics
locals
Línia de suport
Projecte d'arranjament de
a les inversions
l'aparcament del CAP de
financerament
Valldoreix
sostenibles

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

19.203,13

14/X/111646

1440015468

1403004100

132

G/12200/945A0/76243

8.229,91

14/X/111645

1440015466

1403004100

133

G/12200/945A0/46241

54.141,59

14/X/111605

1440014998

1403004100

134

G/12200/945A0/76243

23.203,54

14/X/111604

1440014999

1403004100

135

G/12200/945A0/46241

55.844,72

14/X/111582

1440015623

1403004100

170

G/12200/945A0/76243

23.933,45

14/X/111581

1440015622

1403004100

171

G/12200/945A0/46241

90.000,00

14/X/111609

1440015236

1403004100

167

G/12200/945A0/76243

38/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Línia de
suport
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

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Feliu
Sasserra

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Feliu
Sasserra

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Feliu
Sasserra

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Iscle de
Vallalta

Línia de suport
a les inversions
XXXXXXXX
financerament
sostenibles

Ajuntament de
Sant Iscle de
Vallalta

Línia de suport
a la prestació
adequada de
serveis públics
locals

XXXXXXXX

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

OBRES DEL PLA DE
MILLORA VIA PUBLICA DE
LA FLORESTA

580.209,94

14/X/111608

1440015243

1403004100

168

G/12200/945A0/76243

Prestació de serveis bàsics i
manteniment de centres
educatius

242.945,66

14/X/111606

1440015847

1403004100

169

G/12200/945A0/46241

Pas elevat de vianants

6.000,00

14/X/111670

1440015493

1403004100

136

G/12200/945A0/76243

Sala Ateneu camerinos i
lavabos

13.490,08

14/X/111671

1440015498

1403004100

137

G/12200/945A0/76243

prestació adequada de
serveis públics capítol 9

8.352,89

14/X/111669

1440014205

1403004100

138

G/12200/945A0/46241

47.831,97

14/X/111665

1440015718

1403004100

139

G/12200/945A0/76243

20.499,42

14/X/111664

1440015721

1403004100

140

G/12200/945A0/46241

Construcció d'una canonada
d'aigües residuals des dels
nuclis de Can Bosc i la Salut i
C/Sant Feliu fins a la xarxa
urbana
Finançament despesa de
reparacions i subministrament
elèctric de l'enllumenat públic
del terme municipal de Sant
Iscle de Vallalta

39/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Sant Julià de
Cerdanyola

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Julià de
Cerdanyola

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

XXXXXXXX

Ajuntament de
XXXXXXXX
Sant Pol de Mar

Ajuntament de
XXXXXXXX
Sant Pol de Mar

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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Fase I, Camí d'accés al Pou i
Subirana

20.000,00

14/X/111594

1440015335

1403004100

141

G/12200/945A0/76243

SUPORT A LA PRESTACIÓ
ADEQUADA DELS SERVEIS
PÚBLICS LOCALS A SANT
JULIÀ DE CERDANYOLA

6.093,11

14/X/111593

1440015336

1403004100

142

G/12200/945A0/46241

Pavimentació amb gespa
artificial del camp de futbol
municipal

73.082,88

14/X/111674

1440015713

1403004100

143

G/12200/945A0/76243

Rehabilitació de les pistes de
frontó i tennis i reconversió en
pistes de pàdel

60.000,00

14/X/111592

1440015028

1403004100

144

G/12200/945A0/76243

Suport a les despeses de
personal destinat als serveis
locals bàsics

12.840,46

14/X/111591

1440015029

1403004100

145

G/12200/945A0/46241

Millores i renovació de les
instal·lacions de l'enllumenat
exterior

103.130,58

14/X/111590

1440015274

1403004100

146

G/12200/945A0/76243

PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE NETEJA VIARIA

44.198,82

14/X/111589

1440015275

1403004100

147

G/12200/945A0/46241

40/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

XXXXXXXX

Ajuntament de
Santa Maria de
Besora

XXXXXXXX

Ajuntament de
Santa Maria de
Besora

XXXXXXXX

Ajuntament de
Sora

XXXXXXXX

Ajuntament de
Veciana

XXXXXXXX

Ajuntament de
Vilada

XXXXXXXX

Línia de
suport
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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

INVERSIONS
FINANCERAMENT
SOSTENIBLES

50.429,87

14/X/111526

1440015230

1403004100

55

G/12200/945A0/76243

SERVEI RECOLLIDA
ESCOMBRARIES

21.612,80

14/X/111525

1440015229

1403004100

56

G/12200/945A0/46241

ESTABLIMENT VIAL EST DE
LA CASA CONSISTORIAL

18.002,92

14/X/111476

1440015175

1403004100

57

G/12200/945A0/76243

DESPESES DE PERSONAL
ÒRGANS DE GOVERN

7.715,54

14/X/111475

1440015174

1403004100

58

G/12200/945A0/46241

Rehabilitació interior edifici
nou Ajuntament i centre cívic
2A etapa

25.762,53

14/X/111598

1440015334

1403004100

148

G/12200/945A0/76243

Arranjament camins públics
del terme municipal de
Veciana

25.775,75

14/X/111656

1440015552

1403004100

149

G/12200/945A0/76243

Arranjament del paviment i el
sanejament del tram nord del
carrer Migdia

27.036,36

14/X/111704

1440015231

1403004100

150

G/12200/945A0/76243

41/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Viladecans

XXXXXXXX

Ajuntament de
Viladecans

XXXXXXXX

Ajuntament de
XXXXXXXX
Vilalba Sasserra

Ajuntament de
XXXXXXXX
Vilalba Sasserra

Ajuntament de
XXXXXXXX
Vilalba Sasserra

Ajuntament de
XXXXXXXX
Vilalba Sasserra

Ajuntament del
Brull

XXXXXXXX

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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Millora de l'eficiència i estalvi
energètic per substitució de
punts de làmpades, equips i
llumeneres

464.420,18

14/X/111699

1440014556

1403004100

151

G/12200/945A0/76243

Servei de recollida de residus
municipals i de neteja viària
del municipi de Viladecans

199.037,22

14/X/111698

1440014555

1403004100

152

G/12200/945A0/46241

Modificar l'enllumenat del
carrer Barcelona de Vilalba
Sasserra

14.815,46

14/X/111579

1440015116

1403004100

153

G/12200/945A0/76243

Adequació del carrer
Montnegre de Vilalba
Sasserra

4.186,60

14/X/111580

1440015117

1403004100

154

G/12200/945A0/76243

623,77

14/X/111578

1440015121

1403004100

155

G/12200/945A0/76243

Manteniment i conservació
dels serveis públics urbans
del carrer Barcelona

8.411,07

14/X/111577

1440015112

1403004100

156

G/12200/945A0/46241

ADEQUACIÓ I MILLORA DE
LA ZONA DE TRACTAMENT
D'AIGUA A LA CASANOVA
DE L'ESTANYOL

26.172,45

14/X/111707

1440015383

1403004100

157

G/12200/945A0/76243

Adequar carrer Barcelona de
Vilalba Sasserra

42/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament del
Masnou

XXXXXXXX

Ajuntament del
Masnou

XXXXXXXX

Ajuntament del
Masnou

XXXXXXXX

Ajuntament del
Masnou

XXXXXXXX

Ajuntament del
Pont de
Vilomara i
Rocafort

XXXXXXXX

Ajuntament del
Pont de
Vilomara i
Rocafort

XXXXXXXX

Ajuntament del
Prat de
Llobregat

XXXXXXXX

Línia de
Import
Actuació
suport
concedit
Línia de suport
a les inversions
Climatització de l'Edifici
60.918,72
Centre
financerament
sostenibles
Línia de suport
Reurbanització dels trams de
a les inversions
carrers de Primer de Maig i
105.201,53
financerament
Mare de Déu del Carme
sostenibles
Línia de suport
Reparació col·lector existent
a les inversions
entre el carrer Sant Miquel i la 78.594,11
financerament
Plaça Marcel·lina Monteys
sostenibles
Línia de suport
Suport al servei de
a la prestació
manteniment de centres
adequada de
104.877,58
públics d'educació infantil i
serveis públics
primària
locals
Línia de suport
a les inversions
Projecte d'adequació del
55.378,83
financerament
carrer Mestre Saura
sostenibles
Línia de suport
Finançament de les despeses
a la prestació
dels interessos del préstec del
23.733,78
adequada de
Fons per el pagament a
serveis públics
proveïdors
locals
Línia de suport
Ordenació del Camí de
a les inversions
210.000,00
financerament
València
sostenibles

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

14/X/111493

1440015608

1403004100

59

G/12200/945A0/76243

14/X/111494

1440015612

1403004100

60

G/12200/945A0/76243

14/X/111495

1440015619

1403004100

61

G/12200/945A0/76243

14/X/111492

1440015602

1403004100

62

G/12200/945A0/46241

14/X/111534

1440015271

1403004100

63

G/12200/945A0/76243

14/X/111533

1440015269

1403004100

64

G/12200/945A0/46241

14/X/111531

1440015244

1403004100

65

G/12200/945A0/76243
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament del
Prat de
Llobregat

XXXXXXXX

Ajuntament del
Prat de
Llobregat

XXXXXXXX

Ajuntament dels
Hostalets de
XXXXXXXX
Pierola
Ajuntament dels
Hostalets de
XXXXXXXX
Pierola
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

XXXXXXXX

Línia de
Actuació
suport
Línia de suport
Reparació i adequació de
a les inversions
l'enllumenat exterior del Parc
financerament
de Negocis Mas Blau I
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Actuacions d'enllumenat
adequada de
públic
serveis públics
locals
Línia de suport
Canvi de les lluminàries de
a les inversions
l'enllumenat públic existent a
financerament
la urbanització de Serra Alta
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Arranjaments varis
adequada de
urbanització Serra Alta
serveis públics
locals
Línia de suport
Obres de reforma i millora de
a les inversions
l'accessibilitat del carrer Josep
financerament
Miquel Quintana
sostenibles
Línia de suport
Obres de reforma i millora de
a les inversions
l'accessibilitat del carrer Pere
financerament
Pelegrí i carrer Ricard Güell
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
Servei de neteja viaria i reg de
adequada de
l'arbrat vial
serveis públics
locals

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

160.672,27

14/X/111532

1440015247

1403004100

66

G/12200/945A0/76243

158.859,54

14/X/111530

1440015248

1403004100

67

G/12200/945A0/46241

52.805,62

14/X/111663

1440015461

1403004100

158

G/12200/945A0/76243

22.630,98

14/X/111662

1440015459

1403004100

159

G/12200/945A0/46241

228.126,89

14/X/111500

1440015203

1403004100

68

G/12200/945A0/76243

90.858,95

14/X/111499

1440015204

1403004100

69

G/12200/945A0/76243

136.708,22

14/X/111498

1440015205

1403004100

70

G/12200/945A0/46241
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Olost

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Olost

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Olost

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Olost

XXXXXXXX

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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Memòria valorada reparació
clavegueram c/Barcelona,
entre Rambla i carrer de
l'Escorxador

49.936,27

14/X/111575

1440014905

1403004100

160

G/12200/945A0/76243

Arranjament de la Rambla
Lluís Puigjaner

198.317,03

14/X/111576

1440014906

1403004100

161

G/12200/945A0/76243

MANTENIMENT,
EMBELLIMENT I MILLORA
DELS ESPAIS PÚBLICS
MUNICIPALS

106.394,27

14/X/111574

1440015415

1403004100

162

G/12200/945A0/46241

25.046,27

14/X/111480

1440015471

1403004100

71

G/12200/945A0/76243

13.520,22

14/X/111478

1440015474

1403004100

72

G/12200/945A0/76243

8.836,61

14/X/111479

1440015475

1403004100

73

G/12200/945A0/76243

20.315,61

14/X/111477

1440015467

1403004100

74

G/12200/945A0/46241

REPOSICIÓ DEL
CLAVEGUERAM DEL
CARRER ROVIRA I VIRGILI
DEL MUNICIPI D'OLOST
REPARACIÓ PAVIMENTS
DELS CARRER DE LLEIDA I
DE VIC DEL NUCLI URBÀ
D'OLOST
REINSTAL·LACIÓ DE
CABLEJAT ENLLUMENAT
PÚBLIC ENTORN CARRERS
NOU I CARRER PARRES
GARANTIA DE LA
SOLVÈNCIA FINANCERA
PAGAMENT INTERESSOS
CRÈDITS I MANTENIMENT
VIES PÚBLIQUES
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament
d'Oristà

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Oristà

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Oristà

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Oristà

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Òrrius

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Ullastrell

XXXXXXXX

Ajuntament
d'Ullastrell

XXXXXXXX

Línia de
Actuació
suport
Línia de suport
REALITZACIÓ DE
a les inversions
PAVIMENTS I REIXES
financerament INTERCEPTORES CARRER
sostenibles
DE VIC
Línia de suport
realització de paviments i
a les inversions
reixes en la baixada de La
financerament
Torre d'Oristà
sostenibles
Línia de suport
Adquisició parc infantil a La
a les inversions
financerament
Torre d'Oristà
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
adequada de serveis públics locals capítol 2
serveis públics
locals
PROJECTE DE
Línia de suport
SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIA
a les inversions
CONVENCIONAL PER
financerament
LLUMINÀRIA D'ALTA
sostenibles
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Línia de suport
a les inversions Caldera Biomassa per l'Escola
financerament
- Projecte Boscos d'Ullastrell
sostenibles
Línia de suport
a la prestació
SUPORT CAPÍTOL 1 DELS
adequada de
SERVEIS TÈCNICS
serveis públics
locals

Import
concedit

Codi XGL

Sol·licitud
"PMT"

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

7.657,24

14/X/111455

1440015189

1403004100

75

G/12200/945A0/76243

5.592,74

14/X/111454

1440015191

1403004100

76

G/12200/945A0/76243

5.962,41

14/X/111456

1440015196

1403004100

77

G/12200/945A0/76243

8.233,88

14/X/111453

1440014030

1403004100

78

G/12200/945A0/46241

27.917,90

14/X/111529

1440015277

1403004100

79

G/12200/945A0/76243

65.000,00

14/X/111600

1440015307

1403004100

163

G/12200/945A0/76243

6.447,63

14/X/111599

1440015309

1403004100

164

G/12200/945A0/46241
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Segon.- Desestimar per presentació duplicada i/o substitució per d’altres posteriors,
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”:
Ens destinatari

NIF

Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Vilada
Ajuntament del Brull

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Sol·licitud
"PMT"
1440014846
1440014893
1440014690
1440015237
1440015232
1440015380

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa d’onze milions tres-cents noranta-quatre mil
nou-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (11.394.988,24) €, amb càrrec
de les aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu: vuit milions tres-cents
noranta-sis mil euros amb deu cèntims (8.396.000,10) €, amb càrrec de l’aplicació
G/12200/945A0/76243 i dos milions nou-cents noranta-vuit mil nou-cents vuitanta-vuit
euros amb catorze cèntims (2.998.988,14) €, amb càrrec de l’aplicació
G/12200/945A0/46241, d’acord amb el detall indicat a l’acord primer.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis
electrònics de la Diputació el present acord.
Cinquè.- Notificar el present dictamen als ens afectats.
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa complementari de
finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014” i el seu règim de
concertació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com
també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al
Pla de referència.
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen
i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de
concertació definits a la clàusula 7ª del Protocol general.
Els Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del Protocol general
com aquells instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per
tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació
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de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions
imprevistes o que requereixin d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació.
L’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de
les administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Aquesta
afectació del conjunt de les administracions s’ha traduït en una insuficiència de
recursos econòmics que ha dificultat, en moltes ocasions, el manteniment d’actuacions
adreçades a la millora de les condicions de vida de les famílies.
En vista d’aquestes circumstàncies, la Diputació de Barcelona treballa per establir un
marc idoni adreçat a garantir la cooperació local i a conferir als governs locals un
suport de caràcter integral en consonància amb les competències que s’atribueixen a
les diputacions pels articles 31 i 36, en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 a 93 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix cos legal, els quals
estableixen la competència de les diputacions provincials per a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Tot responent a l’exercici d’aquestes atribucions, i prenent consciència del difícil
context econòmic del moment, la Diputació de Barcelona es planteja atendre les
necessitats socials i millorar la qualitat de vida de les persones a través del treball
cooperatiu amb els ajuntaments i la resta de governs locals, tot traient el màxim profit
de la proximitat, de la capacitat emprenedora i de la flexibilitat que caracteritza l’acció
d’aquestes institucions.
En l’àmbit específic de l’educació, la Diputació de Barcelona coopera i col·labora amb
els governs locals de la seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura
adequada a les necessitats educatives emergents i de conferir suport en matèria de
centres educatius, com és el cas de les escoles bressol. En el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” la Diputació de Barcelona ja ha impulsat iniciatives
adreçades a la garantia de les necessitats educatives dels ens locals a través de la
previsió d’una línia específica de suport als governs locals en aquesta matèria. Es
tracta de la línia “atenció a l’escolarització 0-3 anys” del Programa complementari
d’urgència social, aprovat en sessió de la Junta de Govern d’aquesta Corporació en
data de 7 de novembre de 2013. A més, i amb la finalitat específica de contribuir al
sosteniment de les llars d’infants, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar, en data de 24 de juliol de 2014, el “Programa complementari de finançament
de les llars d’infants de titularitat municipal”.
Tot donant continuïtat a la tasca de cooperació local que presta aquesta Corporació en
matèria educativa, i partint també de l’assistència a la persona com a base i finalitat
central de la seva actuació, el present “Programa complementari de finançament de
les llars d’infants per al curs 2013-2014” té per finalitat específica la de contribuir, una
vegada més, al sosteniment de les llars d’infants de titularitat pública, i molt
especialment, garantir la cobertura dels costos de funcionament d’aquests centres i
contribuir al sosteniment de les places.
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És doncs atenent a aquesta voluntat de cooperar amb els governs locals en el
sosteniment de les escoles bressol, que es preveuen com a destinataris dels ajuts
previstos en el marc del present Programa complementari els ajuntaments de la
demarcació territorial de Barcelona i les entitats municipals descentralitzades que
siguin titulars de llars d’infants. No obstant això, no es preveu com a destinatària dels
ajuts la ciutat de Barcelona, atès el règim especial de què gaudeix d’acord amb la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de
13 de març, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, preveu que les subvencions que integren plans o instruments
similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació local es
regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les
disposicions de la citada Llei 38/2003, així com les de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord de 30
d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13 de 15-01-09).
Per tot l’exposat procedeix aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, el present “Programa complementari de finançament de les llars d’infants
per al curs 2013-2014”, així com també el seu règim de concertació i la convocatòria
corresponent.
Vista la Refosa 1/2014, epígrafs 12.2.a), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar la creació de programes complementaris, i 12.1.b), que
atribueix a la Presidència la competència per elevar a la Junta de Govern la creació de
programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el
“Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014”.
Segon.- Aprovar el règim de concertació del “Programa complementari de finançament
de les llars d’infants per al curs 2013-2014” i disposar que aquest règim esdevé la
normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que, en el marc del
mateix, es concedeixin.
“ Règim de concertació aplicable al Programa complementari de finançament de
les llars d’infants per al curs 2013-2014
Article 1. Objecte
1. L'objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de concessió
i gestió dels ajuts a atorgar als ens locals de la demarcació de Barcelona que ostentin
la consideració de destinataris del present Programa complementari per part de la
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, amb la finalitat de
contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants.
2.Els presents ajuts no tenen caràcter recurrent.
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Article 2. Ens locals destinataris
1. Poden concórrer a la convocatòria d’aquest ajuts tots els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona que siguin titulars de llars
d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres
corresponent.
2. S'exclou de la possibilitat de concórrer a la convocatòria a la ciutat de Barcelona per
raó de la seva subjecció al règim especial establert a la Llei 22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de marc,
mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.
Article 3. Obligacions dels ens destinataris
1. Els destinataris de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a:
a) Executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració,
bona fe i presumpció de legalitat, així com, també, a presentar la corresponent
documentació justificativa.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que
realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
c) Difondre que l’activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Quan
hi hagi difusió publica l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la
marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de
l’esmentada marca cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona.
d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un
període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
e) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada
cas, corresponguin i podrà suposar la revocació, la reducció o el reintegrament de
l’ajut concedit.
Article 4. Despesa elegible
1. Es podran finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en aquest règim de
concertació les despeses de personal i corrents derivades del funcionament dels
centres educatius de primer cicle d’educació infantil, generades dins el curs escolar
2013-2014, i més concretament, aquelles despeses vinculades directament amb
l’objecte dels ajuts concedits en el marc d’aquest règim de concertació corresponents
als capítols següents dels Pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els
termes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova
l’estructura de pressupostos de les entitats locals (en endavant, Ordre
EHA/3565/2008):
- Capítol 1, “despeses de personal”, relatives a personal del centre.
- Capítol 2, “despeses corrents en béns i serveis”, associades amb les despeses
derivades del funcionament del centre.
- Capítol 4, “transferències corrents”, quan estiguin vinculades al funcionament del
centre. Queden excloses les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies.
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2. No són elegibles les despeses de menjador, les derivades d’ acollides matinals i de
tarda, les d’amortitzacions i les d’inversions.
Article 5. Període d'execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar
despeses del curs escolar 2013-2014.
Article 6. Dotació econòmica
1. La dotació econòmica d'aquest Programa complementari ascendeix a un
import estimat de dotze milions cinc-cents mil (12.500.000) € del vigent pressupost de
despesa de la Diputació de Barcelona.
2. Tanmateix, i als efectes de garantir la cobertura adequada dels costos derivats del
funcionament de les llars d’infants municipals en aplicació de la distribució dels ajuts
prevista en el present règim d’acord l’establert en l’article 7, es preveu la possibilitat
d’incrementar la dotació prevista amb l’import no disposat del programa complementari
pel sosteniment de les llars d’infants de titularitat municipal, aprovat per Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona el passat 24 de juliol, un cop resolt l’atorgament
dels ajuts corresponents.
3. L’aplicació d’aquesta quantitat addicional queda condicionada a l’atorgament dels
ajuts del programa complementari esmentat al paràgraf anterior.
Article 7. Determinació de l’import dels ajuts
1. El crèdit amb què es dota aquest Programa complementari es distribuirà en funció
del nombre d’alumnes de tots els centres legalment autoritzats.
2. Els ajuts a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es
determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents:
- El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a
les llars d’infants acreditades pels ens locals destinataris en la formalització de la
sol·licitud.
- Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a la
llars d’infants, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia
(considerats com alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5
hores/dia (considerats com alumnes a jornada parcial).
- Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin
l’equivalent a les 5 h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent la
suma de totes les hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial
d’una llar d’infants i dividint aquest nombre per 25.
- El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals.
La quantitat que resulti determinarà un import fix per alumne matriculat i
equivalent. A cada ens local li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre
d’alumnes. Tot això fins esgotar la dotació econòmica del programa i tenint en
compte que l’import màxim de l’ajut a atorgar per alumne matriculat i
equivalent del curs 2013-2014 no podrà superar l’import de 875 €.
- El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre (font: Departament
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, curs 2013/2014).
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Article 8. Sol·licitud dels ajuts
1. A partir del dia 13 d’octubre cadascun dels ens locals destinataris podrà presentar
sol·licitud, tot complimentant el model normalitzat a l’efecte, degudament signat per
l’alcalde/essa o pel Secretari/ària de l’ajuntament, i disponible a la Seu Electrònica
Corporativa, en el si del Portal de tràmits els ens locals i altres administracions, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals.
2. El termini per presentar el formulari de sol·licitud finalitza el 10 de novembre de
2014.
3. La sol·licitud s’ha de presentar, preferentment, a través del Portal de tràmits dels
ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el
Portal).
4. Cada sol·licitud podrà anar referida a un o varis centres sempre i quan siguin de
titularitat d’un ajuntament o d’una entitat municipal descentralitzada.
5. En formalitzar la sol·licitud caldrà adjuntar un formulari complementari (mitjançant
model normalitzat) on s'hi indiquin les dades de cada centre i les corresponents a la
matrícula del curs escolar 2013-2014.
Article 9. Procediment i tramitació de les sol·licituds
1. La tramitació de les sol·licituds es realitzarà, preferentment, per via electrònica a
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu
Electrònica Corporativa.
2. Per gaudir de la condició d’usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d’accés i
identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
3. La Plataforma permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i
consultar l’estat de la seva tramitació.
4. Quan els usuaris/àries de la Plataforma es corresponguin amb persones que
ocupen els càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més
de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
5. Altres usuaris/àries de la Plataforma poden disposar de les funcions de signatura i
presentació de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la
secretaria de l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
6. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS
posada a disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat
amb
el
previst
a
la
Seu
Electrònica
de
la
Diputació
(https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp).
7. L’ús de la Plataforma comporta l’acceptació d’aquest règim de concertació, la
tecnologia emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin.
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Article 10. Registre electrònic
1. Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través de la Plataforma es generarà un
rebut de registre acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre
d’entrada, així com també, la resta de dades previstes en la normativa reguladora del
Registre electrònic de la Diputació.
2. La sol·licitud registrada estarà disponible a través de la Plataforma.
3. Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats
podran utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la
Seu
Electrònica
corporativa,
disponibles
a
l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp.
Article 11. Consulta i seguiment de sol·licituds
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a) "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar
l’existència o no d’incidències esmenables.
b) "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la
sol·licitud, l’existència d’incidències esmenables.
c) "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o
desestimatòria.
d) "Estimada": Des del moment en que generi una concessió.
e) "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor
valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels
requisits administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant.
f) "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van
estimar, es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es
procedeixi a la seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la
convocatòria.
Article 12. Esmena a instància de l’ens
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les
sol·licituds que es trobin en estat de “lliurada”.
2. L’estat “en curs” dóna lloc a la tramitació d’una resolució; per això, amb caràcter
general, i un cop les sol·licituds es posin en aquest estat, ja no es podran esmenar ni
tornar a formular.
Article 13. Revisió de sol·licituds i esmena
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de
sol·licituds.
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2. En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es
procedirà de la següent manera:
a) S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la
persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que
identifiqui la sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la
disponibilitat del requeriment d’esmena al Portal.
b) L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu
electrònic d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal.
c) L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció
de la sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals comptadors a partir
de la data de l’accés a l’expedient disponible al Portal.
3.Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una
esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
Article 14. Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ
a l’ens sol·licitant, es podran adoptar els criteris de revisió que tot seguit s’indiquen
amb els efectes que s’hi detallen:
- Quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
- Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds, l’última sol·licitud preval sobre la
primera, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
- Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun
aspecte, preval la sol·licitud.
Article 15. Instrucció i resolució dels ajuts
1. Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes
corresponents, es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament dels ajuts previstos
en el present Programa complementari. A tal efecte, la resolució definitiva dels ajuts
serà elevada per la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a proposta de la
Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva aprovació per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona.
2. La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de resolució definitiva abans de
la finalització de l’exercici 2014.
3. Una vegada s’adopti la resolució definitiva de concessió dels ajuts, es notificarà
individualment a tots els municipis destinataris que hagin presentat sol·licitud en el
marc del present Programa complementari.
Article 16. Acceptació i justificació dels ajuts
1. L'ajut atorgat, així com les condicions generals i específiques que li siguin
d'aplicació, s'entendrà acceptat amb la presentació de la justificació dins el termini
conferit a l'efecte.
2. El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de juny de 2015.
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3. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model
normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits
els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals. Per
mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les dades corresponents a
la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del seu
funcionament. També s’hi farà constar l’estructura de finançament de l’actuació.
Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura del Secretari/aInterventor/a o de l’Interventor/a de l’ajuntament.
4 . En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost
de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors
a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada.
Article 17. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació en favor dels ens local beneficiaris dels
ajuts es farà efectiu prèvia justificació de l’ajut.
2. Es podran efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
Article 18. Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts atorgats als ens destinataris en el marc del present Programa complementari
seran compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut que es concedeixi per part
d’altres ens públics o privats. Tanmateix, l’import total dels ingressos, tenint en compte
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat, no podrà superar el cost total del
servei.
Article 19. Seguiment i supervisió de l’execució dels ajuts
1. El responsable del seguiment de l’execució de les actuacions serà la Gerència de
Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
2. El centre gestor podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, la
documentació referida a l’execució de l’actuació que és objecte de finançament per tal
de fer una supervisió del seu desenvolupament.
Article 20. Tancament i liquidació
1. Per als ajuts atorgats, una vegada transcorregut el termini màxim de justificació
previst, s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació
pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent amb
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
2. L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de
justificació, correspondrà a Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona.
3. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent
ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació
dels ajuts no justificats.
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Article 21. Protecció de dades de caràcter personal
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa
vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant, LOPD), específicament en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre
creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables de
fitxer” de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions.
2. Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació i en els formularis
corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al
seguiment i control de l’execució de l’ajut.
3. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne la consulta, en el cas que es cregui
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa.
4. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat
de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
5. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels
drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general
de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya 126, 08008, Barcelona, o qualsevol
altra oficina del Registre general de la Diputació de
Barcelona
(http://www.diba.cat/web/registre/).
Article 22. Règim jurídic aplicable
1. Constitueix el règim jurídic específic del present Programa, el Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que el desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts
es troba constituït per:
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.

56/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
- Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació.
- Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.”
Tercer.- Retenir la despesa de dotze milions cinc-cents mil (12.500.000) € amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries G/60500/323A0/46254 i G/60500/323A0/46854 del
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona per al 2014.
Quart.- Aprovar la convocatòria objecte d’aquest programa complementari i obrir el
termini de presentació de sol·licituds des del dia 13 d’octubre fins al 10 de novembre
de 2014.
Cinquè.- Aprovar els models de formularis normalitzats que s’assenyalen a
continuació, i que figuren a l’Annex 1 d’aquest Dictamen, als efectes de posar-los a
disposició dels interessats a la Seu electrònica Corporativa, en el si del “Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”:
- Formulari de sol·licitud (codi P106).
- Formulari de dades de matriculació a les llars d’infants (codi P108).
- Formulari de justificació (codi P412).
Sisè.- Aprovar la incorporació del tràmit de sol·licitud a la Seu Electrònica Corporativa,
en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”.
Setè.- Aprovar les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu electrònica Corporativa,
en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” i que figuren a l’Annex 2 del present dictamen.
Vuitè.- Autoritzar expressament, i tan àmpliament com sigui possible en dret, al
Diputat delegat per a la Cooperació local per adoptar les mesures oportunes de
desplegament d’aquest règim, a través d’actes administratius que procedeixin, de
tràmit o qualificats.
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Novè.- Correspondrà a la Direcció de Serveis de Concertació Local la responsabilitat
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al “Programa
complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014”, incorporats
a la Seu Electrònica en l'apartat indicat a l'acord sisè d'aquest Dictamen.
Desè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu Electrònica
de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.
Gerència de Serveis de Cultura
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el recurs
de reposició interposat per l’entitat “Casa de Andalucía en la Llagosta” contra
l’Acord de la Junta de Govern, de 10 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar
l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la
cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a
la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 9 de setembre de 2014 ha tingut entrada en el Registre General de la
Corporació un escrit pel qual l’entitat “Casa de Andalucía en la Llagosta” formula
recurs de reposició contra la Resolució de la Junta de Govern de data 10 de juliol de
2014, en virtut de la qual s’exclou la seva sol·licitud presentada en la convocatòria de
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i
tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona (codi convocatòria
05843/14), per haver presentat com a projecte a subvencionar la programació anual
d’activitats, concepte exclòs expressament en la Base 1 de les reguladores d’aquesta
convocatòria.
L’esmentat recurs no aporta cap fonament perquè sigui estimat i únicament adjunta un
document amb les activitats anuals que realitza l’entitat, explicitant ara que sol.liciten
subvenció per a una d’elles “por ejemplo el Cante Jondo, o la que ustedes consideren
oportunas”.
Revisat l’expedient de subvenció es corrobora que la sol.licitud presentada era per a
l’activitat cultural de l’any 2014 i entre els seus objectius figura poder realitzar tots els
events culturals previstos per al 2014.
D’acord amb la Base 1 de les reguladores de l’esmentada convocatòria 05843/14, en
la que s’estableix que “no seran subvencionades les programacions anuals de
l’entitat”, el recurs presentat no pot tenir favorable acollida, cosa que comporta la seva
desestimació.
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) (en relació
amb el 14.2) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013) i modificada parcialment per Decret de la Presidència
núm. 2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l’entitat “Casa de Andalucía
en la Llagosta” contra l’Acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2014,
d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura
popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona, d’acord amb
els motius expressats a la part expositiva.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat “Casa de Andalucía en La Llagosta”.
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, estimar el recurs de
reposició interposat per l’entitat “Diables del Clot de l’Infern”, de Puig-reig,
contra l’Acord de la Junta de Govern, de 10 de juliol de 2014, pel qual es va
aprovar l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació
de Barcelona, així com deixar sense efecte l’apartat de l’Acord que exclou
l’esmentada entitat per haver estat presentada la seva sol·licitud fora de termini i
atorgar a l’entitat una subvenció per un import de dos mil divuit (2.018) €.- 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:
Per acord de la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2014 s’aprovà el dictamen
d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura
popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona (codi
convocatòria 05843/14), en base a la valoració de les sol·licituds segons els criteris
previstos a les seves Bases. En l’esmentat Dictamen es va excloure, entre d’altres, la
sol·licitud presentada per “Diables del Clot de l’Infern”, de Puig-reig, per haver estat
presentada fora de termini.
En data 29 d’agost de 2014 “Diables del Clot de l’Infern”, de Puig-reig, va presentar al
Registre General de la Corporació un escrit pel qual l’entitat formula recurs de
reposició contra l’esmentat Acord de la Junta de Govern, aportant còpia de la sol.licitud
presentada al Registre General del Consell Comarcal del Berguedà en data 9 d’abril
de 2014, darrer dia de presentació de sol·licituds.
D’acord amb l’apartat 7 de les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes culturals de
foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la
demarcació de Barcelona, relativa al “termini, forma i lloc de presentació de les
sol·licituds”, el termini de presentació de les instàncies començava l’endemà de la data
de publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzava 30 dies
naturals desprès de la seva publicació, és a dir el dia 9 d’abril de 2014. L’esmentada
Base regula també que s’havia de presentar les sol.licituds a qualsevol dels registres
de la Diputació de Barcelona i tanmateix, s’admetien les arribades per correu
administratiu certificat.
La sol.licitud de l’entitat va arribar per correu certificat de data 10 d’abril de 2014 i, per
aquest motiu, va ser exclosa. No obstant, examinada amb deteniment la documentació
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aportada, queda acreditat que en data 9 d’abril de 2014 la sol.licitud es va presentar al
registre General del Consell Comarcal del Berguedà.
L’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, assenyala que “les sol·licituds, els
escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les
administracions públiques es poden presentar:
a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.
b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració
General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o
a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim
cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a
l'estranger.
e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.”
Per tant, les al·legacions presentades per l’entitat han de tenir favorable acollida, cosa
que comporta l’estimació del recurs de reposició i, en conseqüència, procedeix valorar
si l’entitat sol·licitant reuneix la resta de requisits per a ser beneficiària de l’ajut i
acordar el que correspongui.
De conformitat amb la norma 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es va constituir la comissió
instructora amb data 23 de setembre, formulant la següent proposta de resolució:
NIF

Entitat

Projecte

Punts

2014

XXXXXXXX

Diables del Clot de l’Infern
de Puig-reig

Puig-reig: l’herència de Guillem
de Berguedà als Templers

24

2.018€

Atès que en el pressupost de la Gerència de Serveis de Cultura d’enguany hi ha crèdit
suficient per fer front a la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/13100/334A1/489.03.
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) (en relació
amb el 14.2) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013) i modificada parcialment per Decret de la Presidència
núm. 2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per l’entitat “Diables del Clot de
l’Infern”, de Puig-reig, contra l’Acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2014,
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d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura
popular i tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona, i deixar
sense efecte l’apartat de l’Acord que exclou l’esmentada entitat per haver estat
presentada la seva sol·licitud fora de termini.
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a “Diables del Clot de l’Infern”, de
Puig-reig”, d’acord amb la proposta formulada per la comissió instructora prevista a
les Bases específiques en règim de concurrència competitiva de la convocatòria de
referència, concretada , d’acord amb l’acta de la sessió i l’informe adjunts als presents
acords ( annexos I i II), en els següents termes:
Núm.

NIF.

435

XXXXXXXX

Entitat

Projecte

Diables del Clot de Puig-reig: l’herència de Guillem
l’Infern, de Puig-reig de Berguedà als Templers

Punts

2014

24

2.018€

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de dos mil divuit (2.018) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/13100/334A1/489.03, del vigent pressupost de la Gerència
de Serveis de Cultura, per fer front a la subvenció que s’atorga.
Quart.- Aprovar les condicions a que queda subjecta aquesta subvenció que s’atorga i
que es concreta en els punts següents :
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de
febrer de 2015.
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa, així com de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
•

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els
següents aspectes:
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb
identificació de l’acreedor i del document, el seu import, data d’emissió i
data de pagament.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de
justificació.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
d) Aportar detall d’altres ingressos.
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Quan la relació de despeses de l’activitat inclogui imports superiors a 3.000€, s’hauran
de presentar els documents justificatius que seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los a l’entitat beneficiària.
Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents
opcions esmentades caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada.
Cinquè.- Advertir l’entitat “Diables del Clot de l’Infern”, de Puig-reig, que s’entendrà
acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la
recepció de l’acord de concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti
expressament objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense
reserves així com les condicions imposades en la concessió.
Sisè.- Notificar l’acord a l’entitat “Diables del Clot de l’Infern”, de Puig-reig.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
12.- Informe de Seguiment del pressupost per subprogrames del 2n. trimestre de
l’any 2014.- La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del
pressupost per subprogrames del 2n. trimestre de l’any 2014.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de catorze mil set-cents vint-i-nou euros amb deu cèntims
(14.729,10) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí 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).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 11 d'agost de 2014 una sol·licitud
d'un préstec de 108.090,77 € 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 Camí.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 108.090,77 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
108.090,77 € amb una subvenció d’import de 14.729,10 €, 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 catorze mil set-cents vint-i-nou euros amb deu
cèntims (14.729,10) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
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signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 11 d'agost 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 Camí, 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.
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import vuitanta-cinc mil (85.000)€ per a finançar l’actuació
local “Urb. connexió zona docent/esportiva” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament d’Avinyó.- 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'Avinyó, presentada en data
2/9/2014 per finançar la inversió “Urb. connexió zona docent/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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Avinyó
Urb. connexió zona docent/esportiva
85.000 €
0%
10
89/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-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.
15.- 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 “Canalització-evacuació aigües M. Parc” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament del Bruc.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Bruc, presentada en data
27/8/2014 per finançar la inversió “Canalització-evacuació aigües M. Parc” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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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. 11876/2013, 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 del Bruc
Canalització-evacuació aigües M. Parc
175.000 €
0%
10
84/2014

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.
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import seixanta-dos mil (62.000)€ per a finançar l’actuació local
“Pavimentació carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Casserres.- 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 Casserres, presentada en
data 10/9/2014 per finançar la inversió “Pavimentació 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 Casserres
Pavimentació carrers
62.000 €
0%
10
77/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-dos 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.
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent vint mil (120.000)€ per a finançar l’actuació local
“Inversions 2014” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de
Martorelles.- 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 Martorelles, presentada en
data 22/7/2014 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 Martorelles
Inversions 2014
120.000 €
0%
5
65/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint 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.
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18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cinquanta-cinc mil (55.000) € per a finançar l’actuació
local “Expropiació i projectes d'obra” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Martorelles.- 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 Martorelles, presentada en
data 22/7/2014 per finançar la inversió “Expropiació i projectes d'obra” 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 Martorelles
Expropiació i projectes d'obra
55.000 €
0%
10
70/2014
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-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.
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import vuitanta-sis mil set-cents noranta-un euros amb
vuitanta-set cèntims (86.791,87) € per a finançar l’actuació local “Clavegueram”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Polinyà.- 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 Polinyà, presentada en data
16/9/2014 per finançar la inversió “Clavegueram” 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 Polinyà
Clavegueram
86.791,87 €
0%
10
81/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-sis mil set-cents noranta-un
euros amb vuitanta-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.
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import vuitanta-vuit mil dos-cents vuit euros amb tretze
cèntims (88.208,13) € per a finançar l’actuació local “Reparació carrers” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Polinyà.- 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 Polinyà, presentada en data
16/9/2014 per finançar la inversió “Reparació 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
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competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de
desembre 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Reparació carrers
88.208,13 €
0%
10
90/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-vuit mil dos-cents vuit euros amb
tretze 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.
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import quaranta-set mil (47.000) € per a finançar l’actuació
local “Compra equips informàtics” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
presentada en data 4/9/2014 per finançar la inversió “Compra equips informàtics” 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 Roca del Vallès
Compra equips informàtics
47.000 €
0%
5
88/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-set 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.
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-vuit mil (128.000) € per a finançar l’actuació
local “Edificis municipals i espai urbà” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.- 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 la Roca del Vallès,
presentada en data 4/9/2014 per finançar la inversió “Edificis municipals i espai urbà” 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 Roca del Vallès
Edificis municipals i espai urbà
128.000 €
0%
10
87/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-vuit 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.
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23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import noranta-nou mil (99.000) € per a finançar l’actuació local
“Equipaments i maquinària” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,
presentada en data 16/9/2014 per finançar la inversió “Equipaments i maquinària” 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 Sadurní d'Anoia
Equipaments i maquinària
99.000 €
0%
5
91/2014
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-nou 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.
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import setanta-sis mil (76.000) € per a finançar l’actuació local
“Edificis educació” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,
presentada en data 16/9/2014 per finançar la inversió “Edificis educació” 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 Sant Sadurní d'Anoia
Edificis educació
76.000 €
0%
10
92/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-sis 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.
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local
“Urbanització carrer Pere Grau” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Subirats.- 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 Subirats, presentada en data
15/9/2014 per finançar la inversió “Urbanització carrer Pere Grau” 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 Subirats
Urbanització carrer Pere Grau
35.000 €
0%
10
94/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-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.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent set mil (107.000) € per a finançar l’actuació local
“Passarel·la, aparcament i entrada Ordal” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Subirats.- 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.
78/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Subirats, presentada en data
15/9/2014 per finançar la inversió “Passarel la, aparcament i entrada Ordal” 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 Subirats
Passarel la, aparcament i entrada Ordal
107.000 €
0%
10
93/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent set 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 modificació
parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil sis-cents
setanta euros amb trenta-sis cèntims (35.670,36) € atorgat a l’Ajuntament de
Balsareny amb la finalitat de finançar l’actuació local “Arranjament camí
Castellnou Bages” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, amb la finalitat de
mantenir la quantitat de disset mil cent trenta-vuit euros amb seixanta-cinc
cèntims (17.138,65) € a la dita finalitat i destinar la resta de la quantia del crèdit
és a dir divuit mil cinc-cents trenta-un euros amb setanta-un cèntims
(18.531,71)€ al finançament de les actuacions “Bombes estació aigua” i “Millores
sala sindical, mitjançant la concessió de dos nous crèdits i mantenint les
condicions inicials”, a l’Ajuntament de Balsareny.- 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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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Balsareny:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Arranjament camí Castellnou Bages
35.670,36 €
0%
10
92/2013

En data 24/7/14 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 2/7/14, per destinar 18.531,71 € a “Bombes estació
aigua” i “Millores sala sindical”.
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 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.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 19/12/13 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balsareny
Arranjament camí Castellnou Bages
17.138,65 €
0%
10
92/2013

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de divuit mil cinc-cents trenta-un euros amb
setanta-un cèntims.
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Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 24/7/14 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import tretze mil quatre-cents noranta-cinc euros amb
trenta-un cèntims (13.495,31) € per a finançar l’actuació local “Bombes estació
aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a
“Arranjament camí Castellnou Bages”, a l’Ajuntament de Balsareny.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Balsareny:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Arranjament camí Castellnou Bages
35.670,36 €
0%
10
92/2013

En data 24/7/14 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 2/7/14, per destinar 13.495,31 € a “Bombes estació
aigua”.
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 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, provinent del crèdit
per a “Arranjament camí Castellnou Bages”:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balsareny
Bombes estació aigua
13.495,31 €
0%
10
54/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tretze mil quatre-cents noranta-cinc euros
amb trenta-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 24/7/14 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cinc mil trenta-sis euros amb quaranta cèntims
(5.036,40) € per a finançar l’actuació local “Millores sala sindical” al 0% d’interès
i a retornar en 5 anualitats, provinent del crèdit per a “Arranjament camí
Castellnou Bages”, a l’Ajuntament de Balsareny.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Balsareny:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Arranjament camí Castellnou Bages
35.670,36 €
0%
10
92/2013

En data 24/7/14 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 2/7/14, per destinar 5.036,40 € a “Millores sala
sindical”.
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 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, provinent del crèdit
per a “Arranjament camí Castellnou Bages”:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balsareny
Millores sala sindical
5.036,40 €
0%
5
86/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc mil trenta-sis euros amb quaranta
cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 24/7/14 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la renúncia
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) €, sol·licitat per
l’Ajuntament de Montgat i atorgat per acord de la Junta de Govern, en sessió de
data 19 de desembre de 2013, per a finançar l’actuació local “Compra dues naus
industrials” 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:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Montgat
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Compra dues naus industrials
175.000 €
0%
10
82/2013

Renúncia a l’esmentat crèdit, formulada per l’Ajuntament en data 13/8/14.
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Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, 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.- Acceptar la renúncia al crèdit següent, concedit per acord de la Junta de
Govern de data 19/12/13
Ens:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montgat
Compra dues naus industrials
175.000 €
0%
10
82/2013

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de cent setanta-cinc mil euros.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
rectificació de l’error material en relació amb la indicació de l’aplicació
pressupostària advertit en l’acord de la Junta de Govern, de 24 de juliol de 2014,
pel qual es va aprovar l’adhesió, fins el 31 de desembre de 2014, al servei
d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA, destinat a la
gestió integral dels serveis socials per a la Gerència de Serveis de Benestar
Social, ofert en mode servei pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.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 que per acord de la Junta de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2014, es va
aprovar l’adhesió, fins el 31 de desembre de 2014, al servei d’atenció a l’usuari i
manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA, destinat a la gestió integral dels serveis
socials per a la Gerència de Serveis de Benestar Social, ofert en mode servei pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Vist que s’ha detectat un error material en l’aplicació pressupostària.
Atès que l’apartat 2 de l’art. 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
possibilita a la Corporació la rectificació d’ofici i en qualsevol moment dels errors
materials, de fet o aritmètics.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i) de la
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
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.- Rectificar l’error existent en l’acord de la Junta de Govern, de data 24 de juliol
de 2014, pel qual es va aprovar l’adhesió, fins el 31 de desembre de 2014, al servei
d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA, destinat a la gestió
integral dels serveis socials per a la Gerència de Serveis de Benestar Social, ofert en
mode servei pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, en el següent sentit:
On diu:
Vist que està previst la incorporació, a l’aplicació pressupostària 60100/213A0/22706
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de crèdit suficient per fer front a la despesa de
135.000 €, per la modificació de crèdit núm.: 4729.
Ha de dir:
Vista l’existència de crèdit hàbil i suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària
60100/231A0/22706 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per fer front a la despesa de
135.000 €.
On diu:
Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa en concepte de preu públic derivada de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, fins al
31 de desembre de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 60100/213A0/22706,
en la quantitat màxima de 135.000 € IVA inclòs i condicionat a la modificació de crèdit
núm.: 4729. El seu pagament es farà efectiu prèvia la presentació de les
corresponents factures per part del Consorci AOC.
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Ha de dir:
Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa en concepte de preu públic derivada de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, fins al
31 de desembre de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 60100/231A0/22706,
en la quantitat màxima de 135.000 € IVA inclòs. El seu pagament es farà efectiu prèvia
la presentació de les corresponents factures per part del Consorci AOC.
Segon.- Notificar la present resolució al Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.C.E., en resolució de l’expedient núm. 2014/5237.- 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 17/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J.C.E. de data 09 de juny de 2014 en el qual es sol·licita
autorització per a realitzar, a la carretera BV-4131, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Casserres les obres següents:
• Conservació d'edificació, al PK XXX.
• Construcció de tancament diàfan per protecció d'obres i instal·lació de grua, del PK
XXX al PK XXX.
En data 16/07/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.C.E. en data 09 de juny de 2014 i d’acord amb el
que disposen els articles 84 i 104.e, del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Construcció de tancament diàfan
- La tanca provisional d’obres es situarà fora de la zona de domini públic. Serà
totalment diàfana i es retirarà com a màxim dintre dels quinze dies posteriors a la
finalització de les obres que motiven la seva instal·lació
Conservació d' edificació
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
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- 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.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. Només s’ autoritzen obres
de conservació.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 17,1 €, per concessió d'autoritzacions
en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de tancaments diàfans sobre
suports metàl·lics subjectats amb formigó.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel
Sr. J.C.E. en relació amb l’expedient número 2014/5237.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.C.E., autorització per a realitzar,
a la carretera BV-4131, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Casserres les
obres següents:
• Conservació d'edificació, al PK XXX.
• Construcció de tancament diàfan per protecció d'obres i instal·lació de grua, del
PK XXX al PK XXX.
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.
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Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 17,1 €, per
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de
tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J.C.E., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. C.A.V., en resolució de l’expedient núm. 2014/5637.- 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 01/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. C.A.V. de data 26 de juny de 2014 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització de moviment de terres i tala d'arbres, a la carretera BP4654 del PK XXX al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sora
(expedient núm. 2014/5637).
En data 22/07/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. C.A.V. en data 26 de juny de 2014 i d’acord amb
el que disposen els articles 80.2.e i 104.h 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:
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, es
a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra
autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant.
- Durant l’execució de les obres, el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada
d’arrossegaments deguts a les obres.
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la
carretera i als seus elements funcionals.
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V),
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent
diferent.
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.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel
Sr. C.A.V. en relació amb l’expedient número 2014/5637.

92/108

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. C.A.V., autorització de moviment
de terres i tala d'arbres, a la carretera BP-4654 del PK XXX al PK XXX, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sora (expedient núm. 2014/5637), que s’hauran de
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Sr. C.A.V., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Saborit La Gleva, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/6028.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 15/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de SABORIT LA GLEVA, S.L. de data 10 de juliol de 2014 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a
la carretera BV-4608 al PK 19+600, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Manlleu (expedient núm. 2014/6028).
En data 25/07/2014 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 SABORIT LA GLEVA, S.L. en data 10 de juliol 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.
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- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
SABORIT LA GLEVA, S.L. en relació amb l’expedient número 2014/6028.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a SABORIT LA GLEVA, S.L.,
autorització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-4608 al PK 19+600,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (expedient núm. 2014/6028),
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons
les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del
present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució a SABORIT LA GLEVA, S.L., amb domicili a
efectes de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Serveis Forestals Codina SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/6031.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En data 15/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Serveis Forestals Codina S.L. de data 14 de juliol de 2014 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera N141d del PK 12+000 al PK 14+100, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Vilanova de Sau (expedient núm. 2014/6031).
En data 29/07/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per Serveis Forestals Codina S.L. en data 14 de juliol 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.
- 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.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per Serveis
Forestals Codina S.L. en relació amb l’expedient número 2014/6031.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Serveis Forestals Codina S.L.,
autorització de tala d'arbres, a la carretera N-141d del PK 12+000 al PK 14+100,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau (expedient núm.
2014/6031), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Serveis Forestals Codina S.L., amb domicili a
efectes de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
36.- Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor del
Sr. J.M.G., en resolució de l’expedient núm. 2014/5384.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 19/06/2014 han tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, dos escrits del Sr. J.M.G. de data 18 de juny de 2014 en els quals es
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sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos panells informatius
urbans S-720 amb el text "XXXX", a la carretera BV-5001 als PK XXX i XXX, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Montornès del Vallès (expedients núm.
2014/5384 i 2014/5385).
En data 16/07/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.G. en data 18 de juny de 2014 i d’acord amb
el que disposa l’article 42.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels
motius que s'expressen a continuació:
•

Es tracta d’un rètol publicitari 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
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 pel
Sr. J.M.G. en relació amb l’expedient número 2014/5384.
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a la realització d’obres
d’instal·lació de dos panells informatius urbans S-720 amb el text "XXXX", a la carretera
BV-5001 als PK XXX i XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Montornès del Vallès, sol·licitada pel Sr. J.M.G. (expedients núm. 2014/5384 i
2014/5385).
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Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. J.M.G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a l’establiment d’un marc
formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions de
cadascuna de les parts amb la finalitat d’executar, per part de la Diputació, les
obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants entre el pont de Montcada
i el camí de la Font del Tort. T.M. Montcada i Reixac” (BV-5001, p.k. 7,200-7,540 i
BV-5012, p.k. 0,000-0,142), i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment
de les obres.- 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 Montcada i Reixac, la Diputació de Barcelona és
l’entitat administrativa titular de les carreteres BV-5001 i BV-5012, que es gestionen
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Atès que el passeig fluvial del marge esquerre del riu Besòs connecta les localitats de
Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac a través d’un espai de lleure per a vianants i
bicicletes, entre el riu i la carretera BV-5001. Aquest passeig té continuïtat fins al Pont
de Montcada (a la carretera BV-5012), que és l’únic punt de connexió amb el nucli
urbà de Montcada i Reixac. L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha condicionat una
zona de lleure a la Font del Tort, que té accés des del marge dret de la BV-5001.
Atès que, a petició de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, i amb la finalitat de garantir
un itinerari segur pels vianants i ciclistes entre el nucli de Montcada i Reixac, un cop
superat el pont de la carretera BV-5012, i l’espai fluvial del marge esquerre del riu
Besòs i fins el camí de la Font del Tort, a la banda dreta de la carretera BV-5001,
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada
Gerència de Serveis de la Diputació ha redactat el projecte constructiu d’obres
d’“Itinerari de vianants entre el pont de Montcada i el camí de la Font del Tort. T.m.
Montcada i Reixac” (Codi: 1998-PC-02), amb un import total de 241.445,42 €, IVA
inclòs. Aquest projecte contempla la realització de diverses actuacions que milloren la
seguretat viària, afectant les carreteres BV-5001 (p.k. 7,200-7,540) i BV-5012 (p.k.
0,000-0,142), i que requereixen intervenir tant a la calçada com a la part confrontada a
ella, de titularitat municipal.
Atès que, amb l’objecte de regular la implementació per part de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 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, d’acord amb
l’informe tècnic emès a aquest efecte per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, 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 l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 241.445,42 €, amb
la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Ajuntament de
Montcada i Reixac

Diputació de Barcelona

241.445,42 €

21.362,04 €

220.083,38 €

Atès que l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat la minuta del conveni de
col·laboració en virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió
celebrada el dia 22 de juliol de 2014, i ha presentat davant d’aquesta Diputació el
certificat de la Intervenció municipal acreditant la disponibilitat pressupostària de
l’import de l’aportació econòmica al finançament de l’actuació prevista en el conveni.
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
241.445,42 €, dels quals 220.083,38 €, 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 21.362,04 € corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/61104.
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.
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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 €.
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 Montcada i Reixac, amb la finalitat de regular les
obligacions derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu obres
d’”Itinerari de vianants entre el pont de Montcada i el camí de la Font del Tort. T.m.
Montcada i Reixac” (Codi: 1998-PC-02), 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 MONTCADA I REIXAC
SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS ENTRE EL PONT DE MONTCADA I
EL CAMÍ DE LA FONT DEL TORT (BV-5001, P.K. 7,200-7,540 I BV-5012, P.K. 0,0000,142)
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll
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i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació,
núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, representat per l’Il.lma. Alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament, Sra. Maria Elena Pérez García, i assistida per la Secretària de la Corporació,
Sra. Maria José López Pallarés.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. En el terme municipal de Montcada i Reixac, la Diputació de Barcelona és l’entitat
administrativa titular de les carreteres BV-5001 i BV-5012, que es gestionen per la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. El passeig fluvial del marge esquerre del riu Besòs connecta les localitats de Sant Adrià
de Besòs i Montcada i Reixac a través d’un espai de lleure per a vianants i bicicletes, entre
el riu i la carretera BV-5001. Aquest passeig té continuïtat fins al Pont de Montcada (a la
carretera BV-5012), que és l’únic punt de connexió amb el nucli urbà de Montcada i Reixac.
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha condicionat una zona de lleure a la Font del Tort, que
té accés des del marge dret de la BV-5001.
III. A petició de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, i amb la finalitat de garantir un itinerari
segur pels vianants i ciclistes entre el nucli de Montcada i Reixac, un cop superat el pont de
la carretera BV-5012, i l’espai fluvial del marge esquerre del riu Besòs i fins el camí de la
Font del Tort, a la banda dreta de la carretera BV-5001, l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació ha
redactat el projecte constructiu d’obres d’“Itinerari de vianants entre el pont de Montcada i el
camí de la Font del Tort. T.m. Montcada i Reixac” (Codi: 1998-PC-02). Aquest projecte
contempla la realització de diverses actuacions que milloren la seguretat viària, afectant les
carreteres BV-5001 (p.k. 7,200-7,540) i BV-5012 (p.k. 0,000-0,142), i que requereixen
intervenir tant a la calçada com a la part confrontada a ella, de titularitat municipal.
IV. Les actuacions objecte del referit projecte constructiu es duran a terme mitjançant un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en el qual es determinen
les obligacions respectives de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, respecte a
l’execució per part de la Diputació de les obres del projecte i es defineix l’àmbit de
conservació i manteniment que quedarà de la competència respectiva de les dues
administracions, una vegada executades les obres.
V. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en
executar les obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de
conservació i explotació amb posterioritat a la realització de les obres.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data ...................................
Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte general del conveni
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts
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per a l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants entre el pont de
Montcada i el camí de la Font del Tort. T.m. Montcada i Reixac” (Codi: 1998-PC-02), i la
definició 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 241.445,42 € (IVA inclòs), amb el següent
repartiment del seu cost entre ambdues parts:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Ajuntament de Montcada
i Reixac

Diputació de Barcelona

241.445,42 €

21.362,04 €

220.083,38 €

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 d’“Itinerari de vianants entre el pont de
Montcada i el camí de la Font del Tort. T.m. Montcada i Reixac” (Codi: 1998-PC-02),
redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació,
amb un import total de 241.445,42 €, IVA inclòs, dels quals 220.083,38 €, 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 21.362,04 € corresponents a l’aportació municipal, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104.. 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.

Dintre de l’àmbit de les obres executades i des del moment que quedi formalitzada la
recepció de l’obra, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i
manteniment dels següents elements, dels quals passarà a ser l’entitat titular, d’acord amb
al plànol ANNEX a aquest conveni:
-

La calçada, incloent la seva vorada.
Bases i paviments dels itineraris de vianants i ciclistes entre el pont i el pas de vianants
de la carretera BV-5001.
Estructures de sosteniment de l’itinerari.
Senyalització horitzontal i vertical de codi.
Drenatge.
Contencions de vehicles.

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Montcada i Reixac es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent en l’import de 21.362,04 €. Així mateix, haurà d’adjuntar, prèviament a l’aprovació
del conveni, un certificat de la disponibilitat pressupostària per a finançar la seva part de les
obres.
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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 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.
L’Ajuntament de Montcada i Reixac autoritzarà, amb la signatura d’aquest conveni,
l’ocupació temporal dels terrenys necessaris per a les instal·lacions generals de l’obra.
Serà el propi Ajuntament qui comuniqui als veïns afectats, tant el calendari de l’obra com el
tipus d’actuació que es durà a terme.
A l’acabament de l’execució de les obres, l’Ajuntament de Montcada i Reixac s’encarregarà
de la conservació i manteniment dels següents elements, dintre de l’àmbit de les obres
executades, dels quals passarà a ser l’entitat titular, d’acord amb al plànol ANNEX al
present conveni:
-

Bases i paviments fora de l’estricte itinerari de vianants i ciclistes entre el pont i el pas de
vianants de la carretera BV-5001.
Sobrant de vial en el marge dret de calçada.
Baranes i/o elements de protecció dels vianants.
Enllumenat i instal·lacions semafòriques.
Enjardinament i reg.
Mobiliari urbà.
Senyalització d’orientació

Quart. Modificacions del conveni
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la
Diputació de Barcelona.
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment
a l’esmentat en el present conveni.
Cinquè. Responsabilitat patrimonial
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels
quals n’assumeixin, respectivament, la conservació i el manteniment.
Sisè. Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts, seran vigents
segons els termes definits en els pactes anteriors. L’execució de les obres ha de finalitzar
abans del 30 d’octubre de 2015.
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Setè. Causes de resolució del conveni
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de
l’incompliment de les obligacions que assumeixen.
Vuitè. Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Novè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre
Jurisdiccional Contenciós Administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat,
en el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Montcada i Reixac: Mª Elena Pérez García, Alcaldessa Presidenta;
Mª José López Pallarés, Secretària 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 241.445,42 €, dels quals 220.083,38 €,
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 21.362,04 € corresponents a
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, 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’Alcaldessa 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
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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.
PRECS I PREGUNTES
L’Il·lm. Sr. Pere Prat demana informació sobre el Catàleg 2015, ja que, segons diu, li
ha arribat informació de la voluntat de l’equip de govern d’aprovar-lo al novembre.
Per indicació de l’Excm. Sr. Esteve, respon la Vicepresidenta segona, Il·lma. Sra.
Conesa, qui diu que es treballa en el Catàleg però que no és immediata la seva
aprovació i manifesta que es vol que pugui estar operatiu l’1 de gener de 2015. Afegeix
que demanarà al Coordinador General que activi els mecanismes necessaris per tal
que els Grups estiguin informats.
L’Il·lm. Sr. Prat s’interessa també per saber si el FLA que el Govern espanyol ha dit
que llançarà pot afectar la relació de la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments
pel tema de les escoles bressol, així com els convenis que els ajuntaments tenen amb
la Generalitat.
La Il·lma. Sra. Conesa diu que es coneix la noticia però que a dia d’avui no tenen més
informació que la que ha estat publicada. Diu que cal estudiar l’impacte que el
programa pot tenir en relació amb la col·laboració de la Diputació amb els ajuntaments
pel tema de les escoles bressol i que encara no pot avançar el judici de la corporació,
ja que caldrà disposar de més informació.
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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