Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 13 de novembre de 2014, a les 11 hores i 10 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència del seu president senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència
del Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, senyor
Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a
continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i
Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri, Marc
Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades amb veu però
sense vot següents: senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i
Puigdelliura, senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa i Pere
Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència el Vicepresident primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, la
Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i Pagès, els diputats senyors Joan
Carles García i Cañizares, Jaume Ciurana i Llevadot, senyora Mireia Solsona i
Garriga, senyors Gerard Ardanuy i Mata, Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i
Romero.
Oberta la sessió pel Sr. President, indica que, a petició de les Àrees gestores, es
retiren els punts 36, 37 i 46. Tot seguit 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 30 d’octubre de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del canvi de nom de la
Fundació Angels Garriga de Mata que passa a denominar-se Fundació Marta Mata
Garriga i de la modificació dels estatuts de la Fundació Josep Comaposada
Sindicalistes Solidaris.
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci LOCALRET.
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per
l’Audiència Provincial de Barcelona que desestima el recurs d’apel·lació núm. 37/2014
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interposat per T.S.E. contra la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de
Granollers, de 9/10/2013, que acordava el sobreseïment i arxiu de les diligències
prèvies incoades per un presumpte delicte d’homicidi imprudent, en relació amb la
mort de S.S.S. en un accident de trànsit.
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers en el judici verbal núm. 1456/2013,
que declara la manca de competència objectiva per conèixer de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per D.G.R., per tractar-se d’una matèria
contenciosa administrativa.
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 136/13-C, interposat
per J.G.L. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a l’actor per decret de 14 de
desembre de 2010.
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 146/13-C, interposat
per E.B.P. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a l’actor per decret de 3 de febrer de
2010.
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 158/13-E, interposat
per J.R.P. contra la resolució, de 19 de febrer de 2013, que deixava sense efecte el
perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a l’actor per decret de 14 de
desembre de 2010.
9.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 8639/14 de data 13 d’octubre de
2014, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 15 de Barcelona, en el
procediment núm. 767/2014 instat per M.F.A.A. contra la Diputació de Barcelona,
l’INSS, la TGSS i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent derivada
d’accident de treball.
10.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 8912/14 de data 20 d’octubre de
2014, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 24 de Barcelona, en el
procediment núm. 1371/2013 instat per M.A.F.V. contra la Diputació de Barcelona, en
reclamació d’acomiadament improcedent.
11.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 9036/14 de data 20 d’octubre de
2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el recurs núm. 417/2014-A interposat per Centres Comercials Carrefour,
SA, contra el decret que denegava la instal·lació de 2 senyals de publicitat a la
carretera BV-1433, així com contra el decret que desestimava el posterior recurs de
reposició formulat.
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Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple (bases) i de la
Presidència (convocatòria, en règim de concurrència competitiva) la primera Edició
dels Premis “Municipis amb Europa”.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’acord marc de col·laboració entre diferents institucions per establir les bases del
projecte denominat “Apadrina el teu equipament” en el marc del projecte Raval
cultural.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals, corresponents a la cinquena
resolució de 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”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució definitiva de concessió dels ajuts del programa complementari “de
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal el curs escolar 2012-2013”, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Conveni tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la
xarxaCorh o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona.
Gerència de Serveis de Cultura
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de La Llacuna per
portar a terme l’actuació 14/X/111736, denominada “Centre per al desenvolupament
cultural i turístic de La Llacuna” amb un import de dos-cents vint-i-cinc mil (225.000) €,
en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar parcialment sense
efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 25 d’octubre de 2012, en relació
amb l’exclusió de la sol·licitud de l’entitat privada “Centro Cultural Andaluz Colonia
Egabrense de Nuestra Señora María Santísima de la Sierra” de la segona
convocatòria de subvencions de la Gerència de Serveis de Cultura per a l’any 2012
(codi convocatòria 03733/12), i atorgar una subvenció a favor de l’esmentada entitat
per al projecte “XXXIV Romería en honor de María Santísima de la Sierra”.
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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, revocar inicialment les
subvencions concedides, en règim de concurrència competitiva, a diverses entitats en
la primera i en la segona convocatòria de l’any 2012, de conformitat amb el previst a
l’article 21.1 de les Bases específiques de subvencions per a activitats destinades a
promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012.
ÀREA D’HISENDA , RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del President, aprovar l’actualització
dels factors del complement específic.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
21.- LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de vint-i-tres mil cent seixanta-cinc
euros amb vint-i-dos cèntims (23.165,22) € a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions
del pressupost 2014.
22.- MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de vuitanta-vuit mil cinc-cents setantados euros amb noranta cèntims (88.572,90) € a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions
del pressupost 2014.
23.- TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de trenta-tres mil set-cents noranta-quatre euros
amb cinquanta-cinc cèntims (33.794,55) € a l'Ajuntament de Torelló, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2014.
24.- SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de quaranta-cinc mil quatre-cents
vuitanta-dos euros amb cinquanta-un cèntims (45.482,51) € a l'Ajuntament de Sant Pol
de Mar, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2014.
Caixa de Crèdit
25.- AJUNTAMENT D'ARGENTONA.- Dictamen pel qual es 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 “Estalvi energia i millora equipaments”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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26.- AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa,
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-tres mil setanta-cinc (173.075) € per a finançar l’actuació local “Inversions
2014”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
27.- AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa,
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import mil noucents vint-i-cinc (1.925) € per a finançar l’actuació local “Desfibrilador”, al 0% d’interès i
a retornar en 5 anualitats.
28.- AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-cinc mil euros (175.000,00 EUR) per a finançar l’actuació local “Projectes
River Park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
29.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, la modificació parcial de la finalitat d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta cinc mil (175.000) € atorgat per finançar
l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, mantenint vint-i-cinc mil euros (25.000) € a l’esmentada finalitat i destinant
cent cinquanta mil (150.000) € al finançament de l’actuació “Arranjament plaça Clavé”,
amb les condicions inicials.
30.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent cinquanta mil (150.000,00) €, provinents del crèdit per a “Mirador del riu i raval
Clot”, per a finançar l’actuació local “Arranjament plaça Clavé”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
Consells Comarcals
31.- Dictamen pel qual es proposa modificar la quantia del crèdit concedit al Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en desenvolupament del Pla “Operacions de
Tresoreria per a Consells Comarcals 2014, per acord de la Junta de Govern de data
25 de setembre de 2014, en el sentit de fixar-ho en un milió cinc-cents noranta-un mil
dos-cents dotze (1.591.212) €, quantitat acceptada per l’esmentat Consell Comarcal.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un
vehicle com a bé no utilitzable, donar-lo de baixa de l’inventari i autoritzar la seva
cessió gratuïta a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria número 2014/5933 per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, a entitats sense afany de lucre representatives del
sector comercial i de serveis, corresponent a l’any 2014, per un import total de doscents mil (200.000) €.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga del conveni, per a l’any 2015, subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, per al funcionament del servei
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH), així com aprovar una addenda al dit
conveni, fixant una aportació de la Corporació de dos-cents noranta-set mil tres-cents
cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims (297.352,80)€.
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
tancament i la liquidació de la setena edició del premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela,
així com revocar el premi atorgat a la Sra. Marta Ballester Frago en la quantitat de
dos mil cinc-cents euros (-2.500) €., corresponent al 50% del premi.
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol d’adhesió al programa “els serveis socials més a prop”.
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga, des de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016, de les Bases
per a la gestió i desenvolupament de programa de teleassistència, i aprovar una
addenda a les dites Bases, en virtut del qual es prorroga per un any el contracte amb
l’empresa prestadora del servei.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres, per atribució del Ple
38.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2013/5427.
39.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm. 2014/6772.
40.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2014/6781.
41.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Serveis Forestals Codina, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/6989.
42.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Associació Can Soteras, en resolució de l’expedient núm. 2014/7023.
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Convenis de col·laboració
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calaf,
dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat de determinar les
obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de
l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu per a la construcció d’una mini
rotonda a la cruïlla de la carretera N-141b amb el Passeig de Santa Calamanda al T.M.
de Calaf”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat
de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució,
per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu de millora de la
seguretat viària a la cruïlla del carrer Barcelona i enjardinament de la porta d’entrada
de l’accés nord de la BV-2002. T.M. Sant Vicenç dels Horts”, i la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i amb l’Ajuntament de
Sant Climent de Llobregat, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la
finalitat de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a
l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del projecte “Nova vorera a la
carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690. Fase 1. T.M. Sant Climent de Llobregat”, i la
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la
seva execució.
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Agrupació de
Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà (AMTU), amb la finalitat de realitzar
estudis de mobilitat de mutu interès dirigits als municipis, en aplicació de les polítiques
de mobilitat i transport públic (anys 2014-2017).
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olèrdola,
dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat de determinar les
obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de
l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu de rotonda a la intersecció de la
carretera BV-2119, p.k. 0+000 amb els carrers del nucli urbà de Moja. T.M. Olèrdola”, i
la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la
seva execució.
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta d’un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Òdena, dins del
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat de determinar les obligacions
respectives de cadascuna de les parts per a l’actuació “Traspàs de titularitat i projecte de
reurbanització de la travessera de la carretera BV-1106. PK 3+285 al PK 3+470. TM.
Òdena”, a executar per part de l’Ajuntament, i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
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49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la finalitat de
determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, per
part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu de Rotonda a la intersecció
de la BV-1602 amb la BV-1432, al T.M. de Lliça d’Amunt”, i la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tordera als efectes
de l’actuació 14/X/101266 “Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de vianants a
la carretera BV-5121 al T.M. de Tordera”, en el marc de les instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició interposat pel Sr. J.M.S.A., contra l’acord adoptat per la Junta de
Govern, en sessió ordinària de 12 de juny de 2014, pel qual es va acordar desestimar
la sol·licitud de subvenció presentada pel recurrent, dins de la línia de subvencions
d’explotacions forestals 2014.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2014.- Pel
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 30 d’octubre 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 pel qual es proposa donar-se per assabentat del canvi de nom de la
Fundació Angels Garriga de Mata que passa a denominar-se Fundació Marta
Mata Garriga i de la modificació dels estatuts de la Fundació Josep Comaposada
Sindicalistes Solidaris.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts.
D’entre aquests ens, les Fundacions privades Àngels Garriga de Mata i Josep
Comaposada han sofert modificacions que suposa un canvi de nom de la primera i una
modificació dels òrgans de govern de la segona.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la
designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011, va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants.
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Així, la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i
d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de
Govern la designació de representants, per delegació el Ple.
Respecte de la Fundació privada Àngels Garriga de Mata, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en data 27.10.2011 (ref. AJG 599/11) va acordar proposar al
Patronat de la Fundació el nomenament de l’I·lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata com a
titular i de la Sra. M. Montserrat Arboix Llobet, com a suplent, per formar part del
Consell de la Fundació.
El Patronat de la Fundació en la reunió de data 29.9.2012 va acordar modificar els
estatuts de l’entitat i adaptar-los a la llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, trobant-se entre les modificacions el canvi de denominació de la
Fundació que ha passat a denominar-se “FUNDACIÓ MARTA MATA GARRIGA”, com
un homenatge a la persona que va constituir la Fundació, la Sra. Marta Mata, mestre i
pedagoga de rellevància en la història de la pedagogia catalana del segle XX,
Fundació que va ser creada per la millor difusió de la seva obra juntament amb la de la
seva mare, la Sra. Àngels Garriga.
Aquest canvi de nom, no afecta a la personalitat de la Fundació que manté el mateix
NIF i personalitat jurídica, i que suposa simplement el canvi de denominació.
La modificació ha quedat inscrita en el Registre de Fundacions, en data 16.4.2014 (ref.
Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013).
Respecte de la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27.10.2011 (ref. AJG 599/11) va acordar
nomenar el Sr. Xavier Boltaina Bosch com a vocal en el Patronat i en el Consell
Executiu de la Fundació.
El Patronat de la Fundació en la reunió de data 14.12.2012 va acordar modificar els
estatuts de l’entitat i adaptar-los a la llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
Civil, amb una nova modificació, dels arts. 20, 26, 30, 32 i 33 que va ser aprovada en
la reunió de 18.12.2013.
Aquesta modificació, suposa, entre altres qüestions, la desaparició del Consell
Executiu com a òrgan de govern de la Fundació, la qual cosa suposa una variació en
la representació de la Diputació de Barcelona en aquesta Fundació, tot mantenint-se
igual, però, la representació en el patronat i l’assignació d’una de les dues
presidències d’honor al President de la Corporació.
La modificació ha quedat inscrita en el Registre de Fundacions, en data 16.4.2014 (ref.
Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013).
Així, doncs, a la vista de les modificacions estatutàries, aquesta Presidència eleva a la
Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada del canvi de nom de la Fundació Àngels Garriga
de Mata que ha passat a denominar-se Fundació Marta Mata Garriga, tot entenent que
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aquest canvi no afecta a la designació de representats efectuada per la Junta de
Govern en la sessió de 27.10.2011 (ref. AJG 599/11), que passa a considerar-se feta a
la Fundació Privada Marta Mata Garriga.
Segon.- Donar-se per assabentada de la modificació dels estatuts de la Fundació
Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris, que comporta, entre altres qüestions, la
desaparició de la Comissió Executiva i, en conseqüència, deixar sense efecte el
nomenament del Sr. Xavier Boltaina Bosch com a vocal d’aquest òrgan, efectuat per la
Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. AJG 599/11), tot mantenint-se vigents la
resta de nomenaments.
Tercer.- Notificar els acords precedents a la Fundació Marta Mata Garriga, a la
Fundació Josep Comaposada, i a les persones afectades, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci LOCALRET.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona (en endavant Diba), en sessió
extraordinària de 26/7/2011, va acordar delegar en favor de la Junta de Govern la
designació dels seus representants en els òrgans i ens en què hagi d’estar
representada.
Atès que el Consorci Localret va acordar aprovar la modificació dels seus estatuts
reguladors en l’Assemblea General de data 23/11/2013 on es va modificar, entre altres
extrems, la representació de les diputacions provincials en dit consorci, en el sentit que
passen a tenir la condició de membres de ple dret amb veu i vot.
Atès que, com a conseqüència de la modificació estatutària a què fa referència
l’apartat anterior, i considerant l’interés institucional de formar part de l’esmentat
Consorci, el Ple de la Diba, en sessió ordinària de 24/7/2014, va acordar adherir-se al
Consorci Localret i va aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa per a
l’integració d’aquesta Corporació al Consorci, així com l’aprovació dels seus estatuts
reguladors on es regulen, entre altres extrems, la representació que a la Diba
correspon en els diferents òrgans de govern.
Atès que dits acords van ser exposats al públic i que durant aquest termini no es van
presentar al·legacions, esdevenint definitiu l’acord d’adhesió.
Atès que el Consell d’Administració de Localret, en sessió de 2/10/2014, ha acordat la
intergració de la Diba com a membre de ple dret, materialitzant-se dita adhesió
mitjançant la signatura del conveni de col·laboració aprovat pel Ple de la Diba.
Atès que l'article 10.2 dels estatuts reguladors de Localret estableix que correspon al
Ple de la Diba la designació dels seus representants en l’esmentat Consorci,
competència que va ser delegada en favor de la Junta de Govern.

10/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist que el President del Consorci Localret, en data 3/10/2014, va dictar un decret en
què nomenava el diputat Il·lm. Sr. Carles Rossinyol com a vicepresident del Consorci,
en representació de la demarcació no territorial, de conformitat amb l'article 21 dels
estatuts reguladors del Consorci.
Atès que la duració del nomenament de vicepresident a què fa referència l’apartat
anterior, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, quedaria sense efecte a la
finalització del mandat corporatiu, llevat que es procedeixi a la revocació prèvia de dita
designació.
Vist el decret de la Presidència 11876/2013, d’11 de desembre, que aprova la refosa
1/2014 sobre el nomenament i delegació de competències, així com les atribucions
dels òrgans de la Diba, diferents al Ple, i en ús de les facultats que em cofereix l'article
33 de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, proposo a la Junta
de Govern:
Primer.- Acordar, per delegació expressa del Ple, designar l’I·lm. Sr. Carles Rossinyol
Vidal com a representant de la Diba en el Consorci Localret, com a vocal de
l’Assemblea General i de la Comissió delegada d’aquesta, de conformitat amb els art.
13 i 14, respectivament dels estatuts de l’entitat.
Segon.- Proposar a l’Assembla General del Consorci el nomenament de l’I·lm. Sr.
Carles Rossinyol i Vidal com a vocal del Consell d’Administració del referit Consorci,
d’acord amb l'article 18 dels seus estatuts reguladors.
Tercer.- Donar-se per assabentat del decret de la Presidència del Consorci Localret,
de 3/10/2014, pel qual es nomena com a vicepresident del referit ens, en representació
de la demarcació no territorial, l’I·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, en el benentès que
dita condició suposa la integració com a membre de la Comissió Executiva d’aquest,
en virtut dels art. 10, 11, 21 i 22 dels estatuts reguladors.
Quart.- Acordar que el període del nomenament de l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol en els
diferents òrgans s’estén fins el present mandat corporatiu, llevat que es deixi sense
efecte o es modifiqui abans, o perdi la condició de diputat per qualsevol de les causes
previstes en la LOREG.
Cinquè.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal com
a vocal amb veu i sense vot dels membres de govern de Localret.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat, a LOCALRET, al President de la Diba, al
Coordinador General i als presidents i portaveus dels grups polítics de la Diba.
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
per l’Audiència Provincial de Barcelona que desestima el recurs d’apel·lació
núm. 37/2014 interposat per T.S.E. contra la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció
núm. 4 de Granollers, de 9/10/2013, que acordava el sobreseïment i arxiu de les
diligències prèvies incoades per un presumpte delicte d’homicidi imprudent, en
relació amb la mort de S.S.S. en un accident de trànsit.- La Junta, de conformitat
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amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Atès que l’11/1/2009 la senyora S.S.S, mentre circulava per la carretera BV-5156,
concretament a l’entrada del pont de Montmeló, va patir un accident de trànsit que li va
provocar la mort.
Atès que es va presentar una querella criminal contra cinc persones de la Diputació de
Barcelona, quatre funcionaris i un electe, per un presumpte delicte d’homicidi
imprudent amb resultat de mort, la qual cosa va donar lloc a les diligències prèvies
3592/2009.
Atès que, l’11/10/2013, el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers va dictar una
interlocutòria, en què es va acordar el sobreseïment lliure i l’arxiu de les actuacions,
per considerar que no existien indicis racionals d’un presumpte delicte d’homicidi
imprudent.
Atès que contra dita resolució la senyora T.S.E., personada com a acusació particular,
va interposar un recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació.
Atès que el recurs de reforma va ser desestimat per interlocutòria del mateix Jutjat en
data 25/11/2013.
Atès que el recurs d’apel·lació va ser admès a tràmit per l’Audiència Provincial de
Barcelona i es van presentar escrits d’al·legacions tant per la defensa com per la
fiscalia, donant-se els tràmits legals oportuns.
Atès que, en data 6/10/2014, l’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat una
interlocutòria ferma i contra la qual no es pot interposar cap recurs, que desestima el
recurs d’apel·lació, i confirma íntegrament la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 4
de Granollers de 9/10/2013, i en conseqüència declara el sobreseïment lliure i l’arxiu
de les actuacions contra les persones imputades, ja que considera que les
administracions competents van dur a terme les actuacions degudes i, per tant, no
s’aprecia cap tipus d’imprudència en l’actuació del personal de la Diba. Fins i tot,
estava prevista una partida pressupostària de 1.200.000 €, del pressupost de 2009,
per dur a terme dites actuacions. I no es pot exigir que una obra de tal envergadura es
dugui de forma immediata. Així mateix, assenyala que no existeix una relació causal
amb rellevància jurídica penal entre el resultat produït i qualsevol conducta activa o
d’omissió dels imputats, quedant provat que l’accident amb el resultat de mort, va ser
produït per la maniobra irregular de la conductora, com a causa directa i principal. Tot
això de conformitat amb els informes tècnics que obren en la causa.
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 interlocutòria, favorable per als interessos de
la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Sisena de l’Audiència Provincial de
Barcelona, que desestima el recurs d’apel·lació núm.37/2014 interposat per T.S.E.
contra la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Granollers que acordava el
sobreseïment i l’arxiu de les diligències prèvies núm. 3592/09 incoades amb motiu de
la mort de S.S.S. en un accident de trànsit, ja que no es donen els requisits necessaris
per a la configuració d’una imprudència de naturalesa penal i, en especial, la relació
causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords a la Secció Sisena de l’Audiència Provincial de
Barcelona als efectes legals oportuns.
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers en el judici verbal núm.
1456/2013, que declara la manca de competència objectiva per conèixer de la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per D.G.R., per tractar-se
d’una matèria contenciosa administrativa.- 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, en sessió ordinària de 24 de juliol de 2014, va acordar donar-se
per assabentada del decret de la Presidència, de 18 de juny de 2014, pel qual
s’acordava comparèixer davant el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers en
el judici ràpid núm. 1456/2013 interposat per D.G.R., en reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera
BP-5107, a causa de la irrupció d’un porc senglar a la calçada.
El 20 d’octubre de 2014, el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers ha dictat
una interlocutòria en la qual acorda el sobreseïment de l’esmentat procediment per
manca de competència objectiva, ja que es tracta d’una matèria de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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 interlocutòria dictada pel Jutjat de Primera
Instància núm. 1 de Granollers, en la qual s’acorda el sobreseïment del procediment
núm. 1456/13 instat per D.G.R., en reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-5107, a causa
de la irrupció d’un porc senglar a la calçada, per tractar-se d’una matèria de jurisdicció
contenciosa administrativa.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Granollers
als efectes legals oportuns.
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs
núm. 136/13-C, interposat per J.G.L. contra la resolució, de 29 de gener de 2013,
que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a
l’actor per decret de 14 de desembre de 2010.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 136/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J.G.L. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense
efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 14
de desembre de 2010.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
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proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona que desestima el recurs núm. 136/2013-C, interposat per J.G.L. contra la
resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el perllongament en el
servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 14 de desembre de 2010, per
considerar aquella resolució ajustada a dret.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs
núm. 146/13-C, interposat per E.B.P. contra la resolució, de 29 de gener de 2013,
que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a
l’actor per decret de 3 de febrer de 2010.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 146/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per E.B.P. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense
efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 3 de
febrer de 2010.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
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Barcelona que desestima el recurs núm. 146/2013-C, interposat per E.B.P. contra la
resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el perllongament en el
servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 3 de febrer de 2010, per
considerar aquella resolució ajustada a dret.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestima el recurs
núm. 158/13-E, interposat per J.R.P. contra la resolució, de 19 de febrer de 2013,
que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a
l’actor per decret de 14 de desembre de 2010.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 158/2013-E, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per J.R.P. contra la resolució, de 19 de febrer de 2013, que
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per
decret de 14 de desembre de 2010.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona que desestima el recurs núm. 158/2013-E, interposat per J.R.P. contra la
resolució, de 19 de febrer de 2013, que deixava sense efecte el perllongament en el
servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 14 de desembre de 2010, per
considerar aquella resolució ajustada a dret.
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Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
9.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 8639/14 de data 13
d’octubre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 15 de
Barcelona, en el procediment núm. 767/2014 instat per M.F.A.A. contra la
Diputació de Barcelona, l’INSS, la TGSS i Activa Mutua 2008, en reclamació
d’incapacitat permanent derivada d’accident de treball.- 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 Social número 15 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada per
la senyora M. F. A. A. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en
reclamació d’incapacitat permanent total derivada d’accident de treball, la qual presta
els seus serveis a la Corporació.
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.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social número 15 de Barcelona en el
procediment número 767/2014 instat per la senyora M. F. A. A. contra la Diputació de
Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent derivada
d’accident de treball, la qual presta els seus serveis a la Corporació.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.
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10.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 8912/14 de data
20 d’octubre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 24 de
Barcelona, en el procediment núm. 1371/2013 instat per M.A.F.V. contra la
Diputació de Barcelona, en reclamació d’acomiadament improcedent.- 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 Social número 24 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada per
la senyora M.A.F.V. contra la Diputació de Barcelona, en reclamació d’acomiadament
improcedent.
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.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social número 24 de Barcelona en el
procediment número 1371/2013 instat per la senyora M. A. F. V. contra la Diputació de
Barcelona en reclamació d’acomiadament improcedent.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.
11.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 9036/14 de data 20
d’octubre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el recurs núm. 417/2014-A interposat per Centres
Comercials Carrefour, SA, contra el decret que denegava la instal·lació de 2
senyals de publicitat a la carretera BV-1433, així com contra el decret que
desestimava el posterior recurs de reposició formulat.- La Junta, de conformitat
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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. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2014-A,
procediment ordinari, interposat per “Centros Comerciales Carrefour S.A.” contra dos
Decrets de la vicepresidència tercera i presidència delegada de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat, un de data 27 de març de 2014, que denegava la instal·lació de 2
senyals de publicitat a la carretera BV-1433, l'Ametlla del Vallès, i un altre de data 18
de juny de 2014, que desestimava el recurs de reposició formulat contra l'anterior
Decret.
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.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2014-A, procediment ordinari,
interposat per “Centros Comerciales Carrefour S.A.” contra dos Decrets de la
vicepresidència tercera i presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, un
de data 27 de març de 2014, que denegava la instal·lació de 2 senyals de publicitat a
la carretera BV-1433, l'Ametlla del Vallès, i un altre de data18 de juny de 2014, que
desestimava el recurs de reposició formulat contra l'anterior Decret.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm.3 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.
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Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple (bases) i de la
Presidència (convocatòria, en règim de concurrència competitiva) la primera
Edició dels Premis “Municipis amb Europa”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vistes les previsions normatives establertes en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 240, i concordants, del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; en els articles 118 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de
juny; així com en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 13,
annex 1, de 15 de gener de 2009).
Atès que aquesta Ordenança estableix, a la Disposició Addicional Tercera, que
l’atorgament de premis de qualsevol naturalesa s’ajustarà al contingut de la mateixa,
llevat en aquells aspectes en els quals, per la seva especial naturalesa, no resulti
aplicable.
Atès que, en el desenvolupament de les competències que li atribueix la normativa de
règim local, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina d’Europa i Estratègia
Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals promou cooperar amb els
ajuntaments per impulsar projectes municipals estratègics mitjançant la participació en
fons comunitaris, l’intercanvi de bones pràctiques, la participació en xarxes europees i
posicionar els ajuntaments i la Diputació de Barcelona en el procés d'elaboració de les
polítiques i legislació de la Unió Europea que té incidència en el món local. Per tot
això, l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona convoca
la primera edició del premi “Municipis amb Europa” per reconèixer la trajectòria
europeista dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb la finalitat de posar en
valor la tasca que es desenvolupa a escala local per fer present, donar a conèixer i
aprofitar les oportunitats que ofereix Europa als municipis de Barcelona i els seus
ciutadans.
Per tal d’atorgar els premis en el transcurs de l’any 2014 i complir els requisits del
procediment reglamentari, es fa necessària l’aprovació d’unes bases reguladores que
reglamentin la concessió dels premis d’acord amb els principis de publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària,
així com obrir la convocatòria corresponent.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord núm. 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte
del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de
data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva,
dels
Premis
“Municipis
amb
Europa”,
convocatòria
“20142014512000629B”, el contingut de les quals es reprodueix a continuació.
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS “MUNICIPIS AMB
EUROPA”
Convocatòria: “20142014512000629B”
1.- OBJECTE
L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió dels Premis “Municipis amb
Europa”. Aquests premis pretenen assolir els objectius següents:
1. Reconèixer i visibilitzar la trajectòria europeista dels ens locals de la demarcació de
Barcelona.
2. Posar en valor la tasca que fan els ens locals de la demarcació de Barcelona per apropar
Europa al seu territori i els seus ciutadans.
3. Destacar la presència dels ens locals de la demarcació de Barcelona a Europa.
2.- DESTINATARIS I REQUISITS
Podran participar en la convocatòria dels premis, d’acord amb allò previst en aquestes
bases:
-

Ajuntaments, consells comarcals i altres tipus d’ens locals.

Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3.- CATEGORIES DE PREMIS I DOTACIÓ
Hi haurà un únic premi de 3.000€ i dos mencions sense dotació pressupostària.
4.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes estaran conformades per una memòria d’un màxim de 10 pàgines que haurà
de contenir, com a mínim, una explicació de les motivacions europees i una relació detallada
de l’activitat o activitats realitzades pel candidat en els darrers 5 anys en l’àmbit europeu
(com ara la participació en projectes, xarxes, accions de sensibilització, agermanaments,
intercanvis, etc.). S’haurà d’acompanyar, quan sigui escaient, del material gràfic i altres
elements i productes que s’hagin generat.
Les propostes s’adjuntaran a la instància de sol·licitud de participació i es presentaran en el
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de
dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d’Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d’Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte
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Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres, 55, Edifici Londres, de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com a
l’article 24 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
5.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris generals de valoració que el Jurat tindrà en compte seran fonamentalment els
següents:
Criteris
1. Originalitat i novetat de la/les iniciatives
2 Impacte en el territori
3. Comunicació i relació amb la ciutadania

Ponderació
Fins a 10 punts
Fins a 10 punts
Fins a 10 punts

6.- JURAT
El Jurat estarà format per les persones següents:
- El Diputat adjunt a la Presidència de la Diputació de Barcelona, o persona en qui delegui,
que exercirà la Presidència del Jurat
- El Director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, o persona en qui
delegui
- El Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, o persona en qui
delegui
- El Secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, de la Generalitat de Catalunya, o
persona en qui delegui
- Un representant de l’European Institut of Public Administration (EIPA)
Així mateix, un/a secretari/ària elaborarà l’acta resultant de la reunió del Jurat.
El Jurat actuarà de forma col·legiada i prendrà els acords per majoria de vots. En els
supòsits d’empat, el President del Jurat tindrà vot de qualitat.
El Jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis o no esgotar el crèdit
total previst si cap de les actuacions presentades reuneix, al seu entendre, els
mereixements mínims per ser guardonades.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis serà
aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
7.- LLIURAMENT DELS PREMIS
El veredicte del Jurat es donarà a conèixer en un acte públic que coincidirà amb el
lliurament dels premis i se celebrarà al llarg del mes de desembre de 2014. Es convidarà a
tots els participants a assistir a l’acte.
En l’acte de lliurament dels premis, els guardonats hauran de fer una breu exposició pública
de la iniciativa premiada, podent disposar dels mitjans audiovisuals que considerin oportuns.
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8.- ALTRES CONSIDERACIONS
1. El fet de presentar la documentació per tal de participar i d’optar a la concessió d’aquests
premis, suposa l’acceptació íntegra i sense reserves d’aquestes Bases.
2. Serà competència del Jurat la interpretació de les Bases i la resolució de possibles
incidències no previstes.

Segon.- Autoritzar la despesa de tres mil (3.000) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/10400-144A0-48100 del vigent pressupost de despeses de la
Corporació.
Tercer.- Disposar la publicació de les Bases per a la concessió dels Premis “Municipis
amb Europa”, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com inserir una
referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Establir el termini de presentació de les sol·licituds que serà d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Cinquè.- Aprovar l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió, en règim de
concurrència competitiva, dels Premis “Municipis amb Europa” en els termes establerts
a les Bases reguladores específiques.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l’acord marc de col·laboració entre diferents institucions per establir les
bases del projecte denominat “Apadrina el teu equipament” en el marc del
projecte Raval cultural.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
L’Ajuntament de Barcelona és l’impulsor del projecte RAVAL CULTURAL, amb
l’objectiu que els grans equipaments culturals emparin els petits espais alternatius,
col·lectius i associacions que coexisteixen en el territori, treballant conjuntament per fer
més atractiva l'oferta conjunta, crear sinergies, donar a conèixer la història i el
patrimoni del Raval, reforçant el sentiment de pertinença i col·lectivitat i alhora el de
responsabilitat amb l'entorn, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del seus veïns
i veïnes perquè dinamitzi tot el potencial del barri al voltant de la identitat amb la
cultura i la innovació.
L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat la gestió del RAVAL CULTURAL a
FOCIVESA, empresa municipal, la qual ha endegat conjuntament amb la Fundació tot
Raval, com a coordinadora, el Projecte APADRINA EL TEU EQUIPAMENT.
El Projecte APADRINA EL TEU EQUIPAMENT consisteix a acostar els Centres
Educatius del Barri del Raval als Equipaments Culturals existents en el territori i
concretar projectes dirigits a alumnes d’Escoles Bressol, Primària, Secundària,
Batxillerat i Cicles Formatius, al llarg del curs escolar, unint recursos i buscant formes
innovadores de fer més propers els equipaments als veïns i veïnes.
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Els següents equipaments estan interessats a participar en el projecte: el Gran Teatre
del Liceu, CCCB, Palau Güell, MACBA, Museu Marítim i Filmoteca de Catalunya.
A tal efecte, els equipaments anteriors varen participar durant l’any escolar 2013-2014
en un programa pilot per assentar les bases del present Acord Marc de Col·laboració.
La Direcció del Palau Güell garanteix la conservació, el coneixement i la difusió del
valor patrimonial i històric del Palau Güell, i facilita l’accés al coneixement, a la
interpretació i a la difusió de l’edifici que és obra de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet,
del qual la Diputació n’és la propietària i en aquest sentit, impulsa el seu programa
educatiu que inclou iniciatives com el projecte “Apadrina el teu equipament”.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.1) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta d’acord marc de col·laboració entre diferents institucions
per establir les bases del projecte “Apadrina el teu equipament” en el marc del projecte
Raval cultural, que literalment diu:
“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIFERENTS INSTITUCIONS PER
ESTABLIR LES BASES DEL PROJECTE “APADRINA EL TEU EQUIPAMENT” EN EL
MARC DEL PROJECTE RAVAL CULTURAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm. Sr. SALVADOR
ESTEVE FIGUERAS, i facultat en virtut de la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents
del Ple, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013; assistit pel Secretari delegat, Sr.
Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la
Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de
Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
FOMENT CIUTAT VELLA S.A. representada per l’Ima. MERCÈ HOMS i MOLIST, en la
seva doble condició de Regidora del Districte Ciutat Vella i Vicepresidenta primera, facultada
per aquest acte en virtut de l’escriptura pública atorgada davant el notari de Barcelona
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Sr. A.L.B. en data 28/09/2011, sota el número XXXX del seu protocol, que obra degudament
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (d’ara endavant, FOCIVESA).
FUNDACIÓ TOT RAVAL representada per la Sra. IOLANDA FRESNILLO, amb DNI
XXXXXXX, com a Directora, amb CIF XXXXXXXXX i domicili a Barcelona, XXXX, inscrita al
Registre d’entitats de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 1.736. (d’ara, endavant Fundació Tot Raval).
FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU representat pel Sr. ROGER GUASCH I SOLER,
amb DNI núm. XXXXXXXXX, en qualitat de Director General, amb CIF XXXXXXX i domicili
a XXXXX, en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de Barcelona Sr.
M.-À.M.G. en data 8 d’octubre de 2013, i amb número de protocol XXXX (d’ara endavant
“EL LICEU”).
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) representada pel
.........................., amb NIF: XXXXXX i domicili a Barcelona, al carrer de XXXXX, en nom i
representació d’aquesta entitat en virtut de l’article 16 dels Estatuts d’aquest Consorci (d’ara
endavant,el CCCB).
MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) representada pel Sr. JOAN
ABELLÀ, en qualitat de gerent, amb CIF XXXXXXX i domicili a XXXXX (d’ara endavant, el
MACBA).
CONSORCI de les DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (d’ara en
endavant, MMB) representada pel Sr. ROGER MARCET BARBÉ, en qualitat de Director
General, d’acord amb el nomenament per decret de presidència de 30 d’octubre de 1998 i
posterior de 12 de maig de 2004, amb NIF XXXXXXX, amb seu social a XXXXXXX, assistit
per la Secretaria delegada del Consorci, senyora Dènia Lázaro Ardila (d’ara endavant, el
Museu Marítim).
FILMOTECA DE CATALUNYA (INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS),
representada pel Sr JORDI SELLAS I FERRÉS, director L’INSTITUT CATALÀ DE LES
EMPRESES CULTURALS (ICEC), d’acord amb la Resolució del conseller de Cultura d’1
d’agost de 2013, que actua en virtut de l’Acord de delegació de competències del Consell
d’Administració de l’ICEC, de 28 de gener de 2009, publicat mitjançant la Resolució
CMC/189/2009, de 29 de gener (DOGC núm. 5316, d’11.2.2009)(d’ara endavant, Filmoteca
de Catalunya).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- Que l’Ajuntament de Barcelona és l’impulsor del projecte RAVAL CULTURAL, amb
l’objectiu que els grans equipaments culturals emparin els petits espais alternatius,
col·lectius i associacions que coexisteixen en el territori, treballant conjuntament per fer més
atractiva l'oferta conjunta, crear sinergies, donar a conèixer la història i el patrimoni del
Raval, reforçant el sentiment de pertinença i col·lectivitat i alhora el de coresponsabilitat amb
l'entorn, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del seus veïns i veïnes perquè dinamitzi
tot el potencial del barri al voltant de la identitat amb la cultura i la innovació.
II.- Que l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat la gestió del RAVAL CULTURAL a
FOCIVESA, empresa municipal, la qual ha endegat conjuntament amb la Fundació tot
Raval, com a coordinadora, el Projecte APADRINA EL TEU EQUIPAMENT.
III.- Que el Projecte APADRINA EL TEU EQUIPAMENT consisteix a acostar els Centres
Educatius del Barri del Raval als Equipaments Culturals existents en el territori i concretar
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projectes dirigits a alumnes d’Escoles Bressol, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius, al llarg del curs escolar, unint recursos i buscant formes innovadores de fer més
propers els equipaments als veïns i veïnes.
IV.- Que els següents equipaments estan interessats a participar en el projecte: el Gran
Teatre del Liceu, CCCB, Palau Güell, MACBA, Museu Marítim i Filmoteca de Catalunya.
V.- Que a tal efecte, els equipaments anteriors varen participar durant l’any escolar 20132014 en un programa pilot per assentar les bases del present Acord Marc de Col·laboració.
VI.- Que la minuta del present Acord Marc de Col·laboració ha estat aprovada per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en data ..........
En virtut de tot allò que precedeix, totes les parts es reconeixen plena capacitat per a aquest
acte i, de mutu acord, formalitzen el present Acord Marc de Col.laboració subjecte a les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA- OBJECTE
El present acord marc de col·laboració té per objecte establir les bases del projecte
“Apadrina el teu equipament”, en el marc del projecte Raval Cultural, per potenciar la
interrelació entre grans equipaments culturals del barri i els diferents centres educatius de
Bressol, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de la zona.
Aquest projecte està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per FOCIVESA i
coordinat per la Fundació Tot Raval.
SEGONA- OBJECTIU
L’objectiu consisteix que les institucions intervinents en aquest acord marc ofereixen els
serveis educatius dels seus equipaments per treballar amb els mestres i professors de les
escoles del Raval amb la finalitat de desenvolupar una oferta educativa innovadora i
adaptada a les necessitats i projectes dels centres, durant tot el curs escolar.
TERCERA- COMPROMISOS I DESENVOLUPAMENT
3.1) L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant FOCIVESA, es compromet a:
-

Promoure la interrelació dels Grans Equipaments del Raval amb els Centres
educatius del barri mitjançant activitats pedagògiques dirigides als alumnes d’escoles
Bressol, de Primària i Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

3.2) La Fundació Tot Raval es compromet a:
-

Coordinar els projectes assignats a cada Equipament i Centre Educatiu. La
designació dels projectes previstos per cada curs escolar s’acordaran mitjançant una
comissió de seguiment designada a tal efecte i s’inclouran mitjançant annex a aquest
acord marc de col·laboració i hauran de ser subscrits per les parts interessades.
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3.3) Els titulars dels equipaments es comprometen a:
-

Treballar amb els mestres i professors dels Centres Educatius del Raval per tal de
desenvolupar projectes durant tot el curs escolar i desenvolupar una oferta educativa
innovadora i adaptada a les necessitats dels alumnes i els centres.

-

Facilitar les seves instal·lacions i aportar els recursos humans per tal de dur a terme
l'activitat pactada amb el centre educatiu i sempre segons les disponibilitats de cada
equipament.

QUARTA- ASPECTES ECONÒMICS
Les activitats educatives que s’emmarquen en aquest acord de col·laboració seran gratuïtes
per als centres educatius i el cost de les visites serà assumit pels titulars dels equipaments,
en el benentès que resten fora d’aquest acord marc les activitats i/o espectacles que
estiguin a la venda ordinària, a excepció d’aquells fruit d’una programació prèvia per part de
la Comissió de Seguiment i amb aprovació expressa del titular de l’equipament
CINQUENA- ALTRES COL·LABORACIONS
Es podran establir noves col·laboracions amb altres titulars d’equipaments mitjançant la
signatura d’una addenda al present acord marc de col·laboració, que passarà a formar part
del mateix.
La col·laboració recollida en aquest acord marc podrà ser objecte, en el seu cas, de
desenvolupament i concreció per mitjà de convenis específics que tindran la mateixa
consideració jurídica i els mateixos efectes vinculants que aquest acord marc, en els quals
es reflectirà detalladament la dimensió i abast de la col·laboració.
SISENA - DIFUSIÓ I PUBLICITAT
Aquest acord marc, d’acord amb el previst a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà de ser objecte de la deguda
publicitat.
Les parts es comprometen a difondre els projectes i les activitats conjuntes que es vagin
produint amb motiu de l’execució d’aquest acord marc, a través dels seus canals de
comunicació propis i actuaran de forma coordinada en els casos de notes de premsa o
presentacions als mitjans que hagin de fer conjuntament.
S’incorporaran els logotips i/o frases de crèdit que es determinin en el Manual de
Comunicació elaborat conjuntament entre els signataris del Projecte Apadrina el teu
Equipament en qualsevol tipus de material gràfic i de difusió del projecte derivat de les
activitats conjuntes que es generin en el marc de la col·laboració derivada d’aquest projecte.
SETENA- RÈGIM JURÍDIC
El present acord marc 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, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte d’aquest acord marc.
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La relació derivada de la formalització d’aquest acord marc no implica la constitució de
societat o associació entre les parts, que assumiran només les obligacions que dimanen
d’aquest acord marc. La responsabilitat de cada una de les parts es limita, doncs, a les
obligacions que s’hi estipulen.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles
respon individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar davant
de tercers a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest acord
marc correspon a l’ens executor material de les actuacions.
VUITENA - VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC DE COL.LABORACIÓ.
Aquest acord marc de col·laboració tindrà una vigència de quatre anys i comprendrà els
cursos acadèmics 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
Un cop exhaurida la vigència del l’acord marc de col·laboració podrà estimar-se en el seu
cas un pròrroga d’aquest de forma expressa i amb aprovació de totes les parts que tindrà
una vigència màxima de 4 anys més.
NOVENA- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Una vegada signat aquest acord marc es crearà una comissió de seguiment formada per un
representant de cadascuna de les parts signatàries, destinada a vetllar per l’acompliment i
consecució dels pactes acordats tant en el si del l’acord marc com de les addendes o
convenis específics que se’n desprenguin.
En especial, la comissió de seguiment tindrà la funció de designar els projectes a
desenvolupar amb els diferents equipaments previstos per cada curs escolar, i que, de
conformitat amb la clàusula 3.2, el document que fixi aquestes actuacions tindrà la
consideració d’annex a aquest acord marc, i en el seu cas, se’n derivaran documents
individuals amb els titulars dels equipaments.
DESENA- FORMES D’EXTINCIÓ
Qualsevol de les parts titulars dels equipaments implicats en el present acord marc podrà
desistir-ne mitjançant comunicació escrita a les parts restants amb una antelació mínima de
dos mesos respecte de la data en què hagi de produir efectes, sens perjudici de l’obligació
de donar compliment als projectes concrets acordats en els convenis específics signats (a
no ser que hi hagi acord exprés en sentit contrari). Aquest desistiment no afectarà a la
vigència i execució de l’acord respecte de les parts restants que no n’hagin desistit.
L’Ajuntament, FOCIVESA o la Fundació tot Raval podran resoldre el present acord
unilateralment i de manera anticipada, mitjançant comunicació expressa i escrita a les parts
restants, amb una antelació mínim de dos mesos respecte de la data en què hagi de produir
efectes i sens perjudici de l’execució dels convenis específics signats fins al moment.
A banda de les causes indicades anteriorment, són causes d’extinció o resolució del present
ACORD MARC DE COL.LABORACIÓ, les següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment dels compromisos per qualsevol de les parts. Caldrà fer previ requeriment
a la part incomplidora perquè l’esmeni dins el termini màxim d’una setmana.
c) Qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent.
d) Per la finalització del seu objecte
e) Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves
previsions.
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ONZENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Les parts es comprometen a intentar resoldre de comú acord i de forma amistosa les
diferències derivades de la interpretació i del compliment d’aquest acord marc i de les
addendes que se subscriguin, i a sotmetre’s, en cas contrari, als òrgans de la jurisdicció
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol
altre fur o domicili.
DOTZENA - PROTECCIÓ DE DADES
Les parts s'obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de
dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen vuit exemplars del present acord
marc de col·laboració en el lloc i la data que s’assenyalen”

Segon.- Notificar la present resolució a la Fundació Tot Raval, a Foment de Ciutat
Vella S.A., a la Fundació Gran Teatre del Liceu, al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, al Consorci de les
Drassanes Reials, i a la Filmoteca de Catalunya.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals, corresponents a la
cinquena resolució de 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 20122015”.- 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.
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.

29/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 ha aprovat diversos acords amb la relació
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals les sol·licituds dels quals s’havien
instruït (AJG 374/14, AJG 431/14, AJG 503/14 i AJG 553/14, 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.
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.
D’altra banda, cal esmenar l’error material en els acords de Junta de Govern 374/14 i
431/14, atès que no es va incloure l’acord que autoritzava i disposava la despesa dels
ajuts aprovats, així com 553/14, atès que no es va autoritzar i disposar la despesa per
l’import total de les actuacions aprovades; circumstàncies que cal convalidar.
Per últim, es considera convenient modificar el règim regulador del programa, als
efectes de permetre els canvis de destinació en els supòsits d’error material i de
concurrència de circumstàncies que no es van poder preveure en fase de sol·licitud.
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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 cinquena 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 local

NIF

Ajuntament del
Pla del Penedès

XXXXXXXX

Ajuntament del
Pla del Penedès

XXXXXXXX

Ajuntament de
Saldes

XXXXXXXX

Ajuntament de
Saldes

XXXXXXXX

Ajuntament de
Fogars de la
Selva

XXXXXXXX

Ajuntament de
Fogars de la
Selva

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

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Nº reg. inici

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

MILLORA PISTA
POLIESPORTIVA - CENTRE
CÍVIC

37.767,20

14/X/113040

1440015791

1403005337

1

G/12200/945A0/76243

INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ
DEPURADORA AL BARRI
DE BONAVISTA

30.000,00

14/X/113041

1440015788

1403005337

2

G/12200/945A0/76243

ARRANJAMENTS ALS
CEMENTIRIS DE SALDES

7.894,05

14/X/113042

1440015757

1403005337

3

G/12200/945A0/46241

MILLORES EN
L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL
MUNICIPI DE SALDES

18.419,45

14/X/113043

1440015747

1403005337

4

G/12200/945A0/76243

Arranjament de camins
veïnals

48.328,72

14/X/113044

1440015579

1403005337

5

G/12200/945A0/76243

Subministrament d'aigua
potable

20.712,31

14/X/112800

1400056122

1403005337

6

G/12200/945A0/46241
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Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents quaranta-set mil cent vint-i-un
euros amb setanta-tres cèntims (247.121,73) €, amb càrrec de les aplicacions
següents del vigent pressupost corporatiu: dos-cents divuit mil cinc-cents quinze euros
amb
trenta-set
cèntims
(218.515,37)
€,
amb
càrrec
de
l’aplicació
G/12200/945A0/76243, dels quals vuitanta-quatre mil euros estan condicionats a
l’aprovació de les modificacions de crèdit núm. 16/2014 i 17/2014 i a l’existència de
crèdit hàbil i suficient, i vint-i-vuit mil sis-cents sis euros amb trenta-sis cèntims
(28.606,36) €, amb càrrec de l’aplicació G/12200/945A0/46241; d’acord amb el detall
indicat a l’acord primer
Tercer.- Desestimar per presentació fora de termini 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

Nº registre

Data de presentació

Aj. La Pobla de Claramunt

XXXXXXXXX

1400050946

19/9/2014

Quart.- Esmenar l’error material en els acords de Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona número 374/14 i 431/14, consistent en l’omissió de l’acord d’autorització i
disposició de despesa, en el sentit de convalidar l’autorització i disposició d’una
despesa amb càrrec de les aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu: en
l’acord 374/14, cinc-cents cinquanta-set mil vuit-cents trenta-set euros amb catorze
cèntims (557.837,14) €, amb càrrec de l’aplicació G/12200/945A0/76243, i dos-cents
trenta-nou mil setanta-tres euros amb sis cèntims (239.073,06) €, amb càrrec de
l’aplicació G/12200/945A0/46241; i en l’acord 431/14, cinc milions sis-cents cinquantanou mil quatre-cents vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (5.659.408,24) €, amb càrrec
de l’aplicació G/12200/945A0/76243, i un milió tres-cents quaranta-cinc mil quatrecents vint-i-tres euros amb sis cèntims (1.345.423,06) €, amb càrrec de l’aplicació
G/12200/945A0/46241; i esmenar l’error material en l’acord de Junta de Govern
553/14, en el sentit de convalidar l’autorització i disposició de despesa per l’import total
de les actuacions aprovades, amb càrrec de les aplicacions següents del vigent
pressupost corporatiu: vint-i-dos milions tres-cents vint-i-sis mil nou-cents tres euros
amb vint-i-nou cèntims (22.326.903,29) €, amb càrrec de l’aplicació
G/12200/945A0/76243, i set milions set-cents setanta-vuit mil dos-cents sis euros amb
vint-i-dos cèntims (7.778.206,22) €, amb càrrec de l’aplicació G/12200/945A0/46241.
Cinquè.- Modificar l’apartat primer de l’article 26 del règim regulador del programa
complementari de suport al "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", aprovat per Junta de Govern de la
Diputació en la sessió de 26 de juny de 2014, en el sentit que s’indica a continuació,
als efectes de permetre els canvis de destinació en els supòsits d’error material i de
concurrència de circumstàncies que no es van poder preveure en fase de sol·licitud:
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Article 26. Modificacions en la resolució.
1. Per a les actuacions de la línia de suport a les inversions financerament sostenibles
únicament, i de forma excepcional, s'admetran modificacions un cop aprovada la
resolució definitiva en els supòsits degudament acreditats de concurrència
d’error material o de circumstàncies que no es van poder preveure en fase de
sol·licitud. El termini màxim per sol·licitar modificació és l’1 de desembre de
2014 i la resolució s’haurà d’aprovar abans que transcorri l’any 2014, en els
termes de la circular de la Diputació núm. 49/2014, d’instruccions per al
tancament de l’exercici 2014.
2. Per a les actuacions de la línia de suport a la prestació adequada de serveis públics
locals, el termini màxim per demanar modificacions en l'objecte de l'ajut finalitza el 30
de setembre de 2015.
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis
electrònics de la Diputació el present acord.
Setè.- Notificar el present dictamen als ens afectats.
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució definitiva de concessió dels ajuts del programa complementari “de
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal el curs escolar 20122013”, 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 va aprovar, amb la finalitat de
contribuir al sosteniment de les llars d’infants de titularitat municipal, i molt
especialment, garantir la cobertura adequada dels costos de funcionament d’aquests
centres i contribuir al sosteniment de les seves places per al curs 2012-2013, el
“Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal”
(AJG 375/14) en sessió de 24 de juliol de 2014. Tanmateix, aquest Programa
complementari es va aprovar tot complementant les aportacions que ja s’havien
formalitzat a través de la línia de suport “escolarització 0-3 anys”, en el marc del
“Programa complementari d’urgència social”, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de 7 de novembre de 2013.
Vista la complementarietat dels Programes assenyalats, els quals tenen per objecte el
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal durant el curs 2012-2013, es
constata que la seva articulació respon, en definitiva, a una única convocatòria d’ajuts.
En qualsevol cas, amb l’aprovació del “Programa complementari de finançament de les
llars d’infants de titularitat municipal” s’ha procedit a l’obertura d’un termini de
presentació sol·licituds, des del 25 de juliol del 2014 fins el 15 de setembre del 2014.
Durant aquest termini s’han presentat sol·licituds a través del “Portal de tràmits dels
ens locals i altres administracions públiques” de la Seu Electrònica Corporativa,
admetent-se la presentació de sol·licituds referides a un o varis centres, sempre i quan
fossin de titularitat municipal. A més, juntament amb el formulari de sol·licitud s’ha
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aportat un formulari complementari, relatiu a les dades de matriculació corresponents
al curs escolar 2012-2013. En la mesura que, durant la fase de sol·licitud, s’ha
constatat l’existència d’errors esmenables, s’ha requerit als ens locals destinataris per
tal de procedir a la seva correcció.
D’acord amb l’article 15.1 del règim regulador del programa, la gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones és la responsable de la instrucció i
seguiment de les sol·licituds rebudes, així com del seguiment de l’execució dels ajuts.
Als efectes de resoldre la convocatòria dels ajuts atorgats en el marc del “Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal” s’ha
apreciat l’existència de desajustos entre les dades d’alumnes matriculats aportades
per la Generalitat, les quals van ser preses en consideració per a l’atorgament d’ajuts
en el marc del “Programa complementari d’urgència social”, i aquelles altres
assenyalades pels ajuntaments durant la fase de sol·licitud del present Programa
complementari. En la mesura que ambdós Programes es complementen, aquest
desajust implica regularitzar, en aquest mateix acte de resolució, els ajuts que ja han
estat atorgats als ajuntaments amb la mateixa finalitat.
Així, l’import a concedir a cada ajuntament en el marc de la present resolució es
determina a partir de les sol·licituds presentades i de les dades contingudes al
formulari complementari de dades de matriculació, corresponents al curs escolar 20122013, en el marc del “Programa complementari de finançament de les llars d’infants de
titularitat municipal”. En particular, s’ha distribuït el crèdit disponible considerant el
nombre d’alumnes matriculats als centres legalment autoritzats, d’acord amb els
criteris establerts a l’article 7 del règim del Programa complementari, tot regularitzant
els ajuts atorgats en el marc de la línia de suport “escolarització 0-3 anys” del
“Programa complementari d’urgència social”.
Atès que la Gerència de Serveis d’Educació ha emès informe en què es detalla el
procediment emprat per fer la distribució definitiva dels ajuts econòmics, així com el
resultat de la distribució, en els termes que es reprodueixen a continuació, i l’ha elevat
a aquesta direcció de Serveis de Cooperació Local, cal promoure l’aprovació dels
ajuts.
“(...) Cal precisar que les dades de matriculació facilitades pels ajuntaments,
mitjançant el formulari complementari de dades de matriculació del curs 2012/13
necessari per sol·licitar els nous ajuts, difereixen en alguns casos de la xifra emprada
per fer el primer repartiment en el Programa complementari d’urgència social. Aquesta
nova xifra total és de 26.287,92 alumnes matriculats equivalents, tenint en compte la
capacitat autoritzada per la Generalitat de Catalunya.
Per fer els càlculs de la present concessió, s’ha procedit en primer lloc a analitzar la
diferència entre l’ajut atorgat a cada ajuntament en el Programa d’urgència social i
l’ajut que els correspondria segons les noves dades de matriculació facilitades pels
ens locals.
En segon lloc s’ha calculat l’import que correspondria a cada alumne en funció del
màxim previst per la Generalitat de Catalunya, de 875 €, restant el que es va atorgar
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en el Programa d’urgència social (462,32) €, i que dona un resultat de 412,68 € per
alumne. Aquest import multiplicat per les dades dels alumnes aportades per cada
ajuntament en aquesta convocatòria, seria la quantitat corresponent a aquesta segona
part. Aquestes quantitats més la diferència de la regularització esmentada al paràgraf
anterior és l’import resultant de la concessió d’aquesta convocatòria. (...)”
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 11 de desembre
de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre
de 2013.
Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, s’eleva a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals
destinataris, en el marc del “Programa complementari de finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal”, una vegada regularitzats els imports atorgats en el
marc de la línia de suport “escolarització 0 a 3 anys”, del Programa complementari
d’urgència social”, en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015. La relació
dels ajuts a concedir, en els termes que s’assenyalen a continuació, és elevada a la
direcció de Serveis de Concertació Local per la Coordinadora l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, a proposta de la Gerència de Serveis
d’Educació:
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Ens destinatari
Ajuntament
d'Abrera
Ajuntament
d'Alella
Ajuntament
d'Alpens
Ajuntament
d'Arenys de Mar
Ajuntament
d'Arenys de
Munt
Ajuntament
d'Argentona
Ajuntament
d'Artés
Ajuntament
d'Avià
Ajuntament
d'Avinyó
Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de
Badalona
Ajuntament de
Bagà
Ajuntament de
Balenyà

Import
concedit
(€)

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

49.338,48 14/X/112856 1440015427

1403005334

1

26.560,39 14/X/112844 1440014716

1403005334

2

2.503,75

14/X/112852 1440015063

1403005334

3

53.071,14 14/X/112854 1440015250

1403005334

4

36.529,88 14/X/112855 1440014956

1403005334

5

62.696,14 14/X/113018 1440014805

1403005334

6

44.702,73 14/X/112857 1440015160

1403005334

7

15.764,85 14/X/112858 1440014532

1403005334

8

XXXXXXXXX Llar d'infants l'Estel

17.168,05 14/X/112859 1440015075

1403005334

9

XXXXXXXXX Finançament de la Llar d'infants municipal "El Cargol"

17.928,22 14/X/112860 1440014591

1403005334

10

168.158,98 14/X/112861 1440015851

1403005334

11

10.680,02 14/X/112862 1440014913

1403005334

12

35.360,03 14/X/113021 1440015128

1403005334

13

NIF

Actuació

Finançament de despeses derivades del funcionament
de l'Escola Bressol Municipal Món Petit
Programa complemantari de finançament de les llars
XXXXXXXXX
d'infants de titularitat municipal
Programa complementari finançament llar infants
XXXXXXXXX
municipal curs 2012-2013
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX Servei d'escola bressol municipal
XXXXXXXXX

Programa complementari suport llars infants
municipals curs 2012-2013

Finançament de les llars d'infants de titularitat
municipal EBM El Bosquet i Cargol Treu Banya
Finançament complementari Escola Bressol Moixaines
XXXXXXXXX
(curs 12-13)
Suport al finançament de la llar d'infants municipal "La
XXXXXXXXX
Baldufa"
XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal
SUPORT FINANÇAMENT A LES LLARS D'INFANTS
XXXXXXXXX
DE TITULARITAT MUNICIPAL
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX Finançament Escola Bressol Municipal El Roc Petit
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Ens destinatari
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Barberà del
Vallès
Ajuntament de
Begues
Ajuntament de
Berga
Ajuntament de
Bigues i Riells
Ajuntament de
Cabrera de Mar
Ajuntament de
Cabrils
Ajuntament de
Calaf
Ajuntament de
Calders
Ajuntament de
Caldes de
Montbui
Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Ajuntament de
Calella
Ajuntament de
Calldetenes
Ajuntament de
Callús

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

XXXXXXXXX MANTENIMENT LLAR INFANTIL SANT MARC

7.741,62

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

14/X/112863 1440014934

1403005334

14

Codi XGL

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

119.313,92 14/X/112948 1440015201

1403005334

15

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat de titularitat municipal

36.608,10 14/X/112864 1440014772

1403005334

16

XXXXXXXXX Llar d'infants Flor de Neu

29.038,97 14/X/112865 1440015921

1403005334

17

XXXXXXXXX Finançament Escola Bressol La Puput

31.348,07 14/X/112866 1440014866

1403005334

18

XXXXXXXXX Finançament llars d'infants de titularitat municipal

9.240,41

14/X/112869 1440014769

1403005334

19

XXXXXXXXX Escola Bressol Municipal

45.065,77 14/X/112870 1440014854

1403005334

20

25.322,35 14/X/113031 1440015110

1403005334

21

XXXXXXXXX Despeses llar d'infants El tren blau, curs 2012 - 2013

9.541,26

14/X/113022 1440015312

1403005334

22

XXXXXXXXX Finançament escoles bressol municipals

74.266,70 14/X/112872 1440014682

1403005334

23

XXXXXXXXX Finançament de les llars d'infants de Caldes d'Estrac

13.354,66 14/X/112871 1440014752

1403005334

24

44.156,67 14/X/112873 1440014618

1403005334

25

19.236,47 14/X/112874 1440014650

1403005334

26

8.269,13

1403005334

27

XXXXXXXXX

Finançament Llar d'Infants Municipal de Calaf La
Boireta

Programa complementari finançament llars d'infants:
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL CARRILET
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L' ESQUITX 2012XXXXXXXXX
2013
FINANÇAMENT PARCIAL DE L'ESCOLA BRESSOL
XXXXXXXXX
MAINADA
XXXXXXXXX
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Ens destinatari
Ajuntament de
Canet de Mar
Ajuntament de
Canovelles
Ajuntament de
Cànoves i
Samalús
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de
Capellades
Ajuntament de
Cardedeu
Ajuntament de
Cardona
Ajuntament de
Carme
Ajuntament de
Casserres
Ajuntament de
Castellar del
Vallès
Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de
Castellcir

Import
concedit
(€)

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

24.112,40 14/X/112876 1440014723

1403005334

28

64.790,63 14/X/113020 1440014594

1403005334

29

XXXXXXXXX finançament llars d'infants 2012-2013

14.443,77 14/X/112877 1440015156

1403005334

30

XXXXXXXXX Llar d' Infants Municipal "Els Patufets"

26.411,47 14/X/112878 1440014889

1403005334

31

30.264,67 14/X/112879 1440015499

1403005334

32

96.060,97 14/X/112880 1440015115

1403005334

33

16.919,85 14/X/112881 1440014750

1403005334

34

6.866,62

14/X/113032 1440015007

1403005334

35

13.140,55 14/X/112882 1440015801

1403005334

36

NIF

Actuació

Suport al finançament de la llar d'infants municipal "El
Palauet"
Escoles Bressol Municipal Sant Jordi i Marta Mata de
XXXXXXXXX
Canovelles
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Suport al finançament de la llar d'infants muncipal
vailets

XXXXXXXXX Sosteniment de les escoles bressol municipals
FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
ALIRET CURS 2012-2013
Programa complementari de finançament de la llar
XXXXXXXXX
d'infants de titularitat municipal
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX Llar d'Infants El Niu

Codi XGL

XXXXXXXXX

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL COLOBRERS I
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL CORAL

61.489,19 14/X/112883 1440014593

1403005334

37

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

15.331,81 14/X/112884 1440015056

1403005334

38

37.290,05 14/X/113033 1440014636

1403005334

39

5.315,19

1403005334

40

Finançament de la llar d'infants municipal EBM La
Caseta
Programa complementari finançament llar infants
XXXXXXXXX
titularitat municipal "El Petit Camacurt" - 2012/2013
XXXXXXXXX
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Ens destinatari
Ajuntament de
Castelldefels
Ajuntament de
Castellet i la
Gornal
Ajuntament de
Castellfollit del
Boix
Ajuntament de
Castellgalí
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de
Castellví de la
Marca
Ajuntament de
Centelles
Ajuntament de
Cercs
Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
Collbató

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

Codi XGL

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançamenr de les llars
d'infants de titularitat municipal

110.670,72 14/X/112886 1440015295

1403005334

41

XXXXXXXXX

FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LLAR
D'INFANTS PICAROSL

12.116,62 14/X/113034 1440014736

1403005334

42

XXXXXXXXX Finançament de la llar d'infants de titularitat municipal

3.714,11

14/X/112887 1440015417

1403005334

43

XXXXXXXXX FINANÇAMENT LLAR INFANTS CASTELLNINS

16.293,05 14/X/112888 1440014512

1403005334

44

13.041,26 14/X/112979 1440014851

1403005334

45

10.729,66 14/X/112980 1440014816

1403005334

46

XXXXXXXXX SOSTENIMENT LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

17.053,22 14/X/112981 1440014614

1403005334

47

XXXXXXXXX Escoles bressol; NIU D'INFANTS I EL PETIT PI

46.937,21 14/X/112982 1440015055

1403005334

48

7.114,83

14/X/113019 1440014710

1403005334

49

113.486,77 14/X/113003 1440015841

1403005334

50

29.088,62 14/X/113023 1440015367

1403005334

51

27.774,86 14/X/112993 1440014933

1403005334

52

FINANÇAMENT LLAR INFANTS MUNICIPAL
QUITXALLA
LLAR D'INFANTS MUNICIPAL L'ESPURNA DE
XXXXXXXXX
CASTELLTERÇOL
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

EEI.LLAR D'INFANTIS SANT JORDI (CODI CENTRE
08051215)

XXXXXXXXX

PROGRAMA COMPLEMENTARI FINANÇAMENT
LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL

XXXXXXXXX LLars d'infants de Cervelló
XXXXXXXXX

Finançament de les llars d'infants de titularitat
municipal
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Ens destinatari
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de
Cubelles
Ajuntament de
Dosrius
Ajuntament de
FigaróMontmany
Ajuntament de
Fogars de la
Selva
Ajuntament de
Folgueroles
Ajuntament de
Fonollosa
Ajuntament de
Font-rubí
Ajuntament de
Gelida
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de
Granollers

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

Codi XGL

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

XXXXXXXXX Servei a l'Escola Bressol Pública El Petit Corb

42.093,27 14/X/112911 1440014836

1403005334

53

XXXXXXXXX Escoles Bressol de Cornellà

264.974,11 14/X/112912 1440014872

1403005334

54

XXXXXXXXX Finançament llars d'infants de titularitat municipal

57.458,68 14/X/112913 1440015943

1403005334

55

23.358,24 14/X/112914 1440014798

1403005334

56

XXXXXXXXX Finançament de l'Escola Bressol Municipal El Fanalet

3.152,51

14/X/112991 1440014663

1403005334

57

XXXXXXXXX FUNCIONAMENT "LA POMETA DE FOGARS"

15.815,19 14/X/112916 1440014898

1403005334

58

XXXXXXXXX Llar d'infants municipal El Patufet

39.204,52 14/X/112917 1440014921

1403005334

59

PROGRAMA DE FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS
XXXXXXXXX MUNICIPAL DE FONOLLOSA CURS ESCOLAR
2012-2013

6.843,05

14/X/112918 1440015625

1403005334

60

XXXXXXXXX Finançament de la llar d'infats municipal Els Pinells

11.753,58 14/X/112919 1440015087

1403005334

61

Finançament de les Llars d'infants El Cèrvol Blau i
Montcauet de Gelida

32.744,36 14/X/112921 1440014884

1403005334

62

XXXXXXXXX FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

32.074,14 14/X/112922 1440015233

1403005334

63

81.015,49 14/X/113025 1440015531

1403005334

64

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

despeses de funcionament de la llar d'infants
municipal

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

41/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Gualba
Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de
Gurb
Ajuntament de la
Garriga
Ajuntament de la
Granada
Ajuntament de la
Llacuna
Ajuntament de la
Llagosta
Ajuntament de la
Palma de
Cervelló
Ajuntament de la
Pobla de
Claramunt
Ajuntament de la
Roca del Vallès
Ajuntament de la
Torre de
Claramunt
Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès

Import
concedit
(€)

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

16.094,49 14/X/112924 1440014697

1403005334

65

XXXXXXXXX FINANÇAMENT ESCOLA BRESSOL EL PATUFET

4.077,15

14/X/112926 1440014853

1403005334

66

XXXXXXXXX Manteniment servei Llar d' Infants

39.617,20 14/X/112927 1440015064

1403005334

67

42.093,27 14/X/112920 1440015393

1403005334

68

4.857,88

14/X/112923 1440015361

1403005334

69

5.589,47

14/X/112930 1440015046

1403005334

70

46.930,59 14/X/112931 1440015449

1403005334

71

16.919,85 14/X/113007 1440015301

1403005334

72

XXXXXXXXX Finançament per a la llar d'infants municipal Sol Solet

14.819,85 14/X/112815 1440015548

1403005334

73

XXXXXXXXX Servei Escola Bressol Municipal - Curs 2012-2013

26.850,22 14/X/112822 1440014649

1403005334

74

XXXXXXXXX Llars D'infants municipals de La Torre de Claramunt.

39.494,85 14/X/112965 1440015080

1403005334

75

XXXXXXXXX Escola bressol municipal l'Ametller. Places 2012-2013

27.187,18 14/X/112853 1440014537

1403005334

76

NIF
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Actuació
FINANÇAMENT LLAR INFANTS MUNICIPAL "LA
CUCA DE LLUM"

FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL

XXXXXXXXX Finançament llar d`infants EL CUC
SOSTENIBILITAT DE LA LLAR D'INFANTS EL SOL I
LA LLUNA
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
XXXXXXXXX
TITULARITAT MUNICIPAL CUCUTRAS
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Finançament de les llars d'infants de titularitat
municipal

42/182

Codi XGL

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
les Cabanyes
Ajuntament de
les Franqueses
del Vallès
Ajuntament de
les Masies de
Roda
Ajuntament de
les Masies de
Voltregà
Ajuntament de
l'Esquirol
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
Lliçà d'Amunt
Ajuntament de
Lliçà de Vall
Ajuntament de
Llinars del Vallès
Ajuntament de
Malgrat de Mar
Ajuntament de
Manlleu
Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
Martorell

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

Codi XGL

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

XXXXXXXXX PROGRAMA COMPLEMENTARI LLAR D'INFANTS

11.654,30 14/X/112868 1440015884

1403005334

77

SUPORT AL SOSTENIMENT DE LES ESCOLES
XXXXXXXXX BRESSOL MUNICIPALS CURS 2012-2013. LES
FRANQUESES DEL VALLÈS

92.918,00 14/X/113035 1440015366

1403005334

78

XXXXXXXXX Finançament de la llar d'infants municipal la Patuleia

6.190,19

14/X/112891 1440014681

1403005334

79

XXXXXXXXX ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN RIVA

29.619,13 14/X/113036 1440014759

1403005334

80

12.166,26 14/X/113000 1440014634

1403005334

81

242.655,34 14/X/112928 1440015767

1403005334

82

61.389,91 14/X/112932 1440014722

1403005334

83

27.401,29 14/X/113026 1440015149

1403005334

84

44.603,44 14/X/113029 1440015273

1403005334

85

XXXXXXXXX Subvenció llar d'infants municipal 12-13

39.337,90 14/X/112933 1440015399

1403005334

86

XXXXXXXXX ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MANLLEU

74.465,27 14/X/112934 1440015545

1403005334

87

103.582,47 14/X/112987 1440014763

1403005334

88

111.538,20 14/X/112889 1440015195

1403005334

89

XXXXXXXXX

Finançament de l'Escola Bressol L'Esquirol (codi
centre 08071664)

XXXXXXXXX AJUT A L'ESCOLARITZACIÓ 0-3
Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal, curs 2012-2013
Programa complementari de Finançament de les llars
XXXXXXXXX
d'infants de titularitat municipal
Programa complementari de finançament de les llars
XXXXXXXXX
d'infants de titularitat municipal
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
MUNICIPALS

XXXXXXXXX Llars infants municipals

43/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Martorelles
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Mataró
Ajuntament de
Mediona
Ajuntament de
Moià
Ajuntament de
Molins de Rei
Ajuntament de
Mollet del Vallès
Ajuntament de
Monistrol de
Calders
Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de
Montcada i
Reixac
Ajuntament de
Montesquiu
Ajuntament de
Montgat

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

FINANÇAMENT ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
"ELS CIRERERS"
Servei Municipal d'Atenció a la Petita Infància i a la
XXXXXXXXX
Família 2012-2013
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX Finançament escola bressol municipal Ralet Ralet
XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

XXXXXXXXX Finançament Llars Municipals Nins i Tangram
GESTIÓ I FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL "GARROFINS"
Sosteniment de llars d'infants municipals del curs
XXXXXXXXX
2012-2013
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX Escoles Bressols Municipals

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

26.560,39 14/X/112890 1440014852

1403005334

90

48.646,50 14/X/112892 1440015066

1403005334

91

30.538,26 14/X/112893 1440014817

1403005334

92

390.032,43 14/X/112894 1440015382

1403005334

93

15.005,37 14/X/112895 1440015027

1403005334

94

30.376,29 14/X/112906 1440015199

1403005334

95

88.099,23 14/X/112896 1440015832

1403005334

96

115.370,15 14/X/112897 1440015333

1403005334

97

Codi XGL

XXXXXXXXX

finançament llar d'infants l'Estel de Monistrol de
Calders

3.351,07

14/X/112900 1440014940

1403005334

98

XXXXXXXXX

Finançament de la Llar d'infants municipal "El cuc
verd"

9.541,26

14/X/112899 1440014773

1403005334

99

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

97.804,96 14/X/112898 1440015462

1403005334

100

3.450,36

14/X/112902 1440014631

1403005334

101

25.173,43 14/X/113027 1440014879

1403005334

102

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal
Programa complementari de finançament de l'escola
XXXXXXXXX
bressol municipal "Els Montgatets"
XXXXXXXXX

44/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Montmajor
Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de
Montornès del
Vallès
Ajuntament de
Montseny
Ajuntament de
Muntanyola
Ajuntament de
Navarcles
Ajuntament de
Navàs
Ajuntament de
Pacs del
Penedès
Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de
Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de
Pallejà
Ajuntament de
Parets del Vallès
Ajuntament de
Perafita

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

Codi XGL

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

XXXXXXXXX LLar d'infants " El Cucut"·

4.539,47

14/X/113028 1440015198

1403005334

103

XXXXXXXXX Matriculació Escola Bressol la Fireta curs 2012-2013

38.256,31 14/X/112903 1440014621

1403005334

104

XXXXXXXXX Funcionament Escola Bressol Municipal

26.024,86 14/X/112904 1440015170

1403005334

105

XXXXXXXXX Finançament de la llar d'infants "La Camparra"

3.500,00

14/X/112905 1440015740

1403005334

106

XXXXXXXXX Finançament Escola Bressol de Muntanyola

3.714,11

14/X/112901 1440014540

1403005334

107

XXXXXXXXX Escola Bressol Municipal Tinet

32.238,62 14/X/113008 1440014568

1403005334

108

XXXXXXXXX ESCOLA BRESSOL QUITXALLA DE NAVÀS

28.474,86 14/X/112907 1440014702

1403005334

109

1.352,87

14/X/112806 1440014924

1403005334

110

XXXXXXXXX Llar d'infants Palafollets, curs escolar 2012-2013

40.207,39 14/X/112807 1440015009

1403005334

111

XXXXXXXXX Finançament de les dues llars d'infants Patufet i El Sol

79.085,47 14/X/112808 1440015006

1403005334

112

41.562,76 14/X/112809 1440015677

1403005334

113

84.813,34 14/X/112810 1440015133

1403005334

114

3.400,72

1403005334

115

XXXXXXXXX

FINANÇAMENT DESPESES PERSONAL LLAR D'
INFANTS

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal
Finançament de les tres escoles bressol municpals de
XXXXXXXXX
Parets del Vallès
Programa complementari de finançament llar d'infants
XXXXXXXXX
petit Heurom
XXXXXXXXX

45/182

14/X/112845 1440015076

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Piera
Ajuntament de
Pineda de Mar
Ajuntament de
Polinyà
Ajuntament de
Prats de
Lluçanès
Ajuntament de
Premià de Dalt
Ajuntament de
Premià de Mar
Ajuntament de
Puigdàlber
Ajuntament de
Puig-reig
Ajuntament de
Rellinars
Ajuntament de
Ripollet
Ajuntament de
Roda de Ter
Ajuntament de
Rubí
Ajuntament de
Sabadell

NIF
XXXXXXXXX

Import
concedit
(€)

Actuació
FINANÇAMENT ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL
GALL MULLAT

XXXXXXXXX Llars d'infants municipals "Bressol de Mar" i "Marinada

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

37.007,74 14/X/112811 1440015019

1403005334

116

88.313,34 14/X/112813 1440015827

1403005334

117

Codi XGL

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

70.155,46 14/X/113011 1440014688

1403005334

118

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants.

16.131,09 14/X/112817 1440014775

1403005334

119

35.322,93 14/X/112984 1440015397

1403005334

120

30.538,26 14/X/112818 1440015524

1403005334

121

5.777,51

14/X/112819 1440014877

1403005334

122

XXXXXXXXX LLAR D'INFANTS L'ESTEL

20.519,13 14/X/112820 1440014611

1403005334

123

XXXXXXXXX SUPORT FINANÇAMENT ESCOLA BRESSOL

3.251,79

14/X/112821 1440014610

1403005334

124

FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE
XXXXXXXXX FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS

50.346,86 14/X/112847 1440014665

1403005334

125

XXXXXXXXX LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE RODA DE TER

11.225,58 14/X/112824 1440015596

1403005334

126

122.917,72 14/X/112825 1440015410

1403005334

127

401.564,49 14/X/113012 1440015226

1403005334

128

Programa complementari de finançament de les llars
d¿infants de titularitat municipal
Finançament de l'Escola Bressol Municipal de Premià
XXXXXXXXX
de Mar
FINANÇAMENT DE DESPESES DE LA LLAR
XXXXXXXXX D'INFANTS MPAL. "LA CABANA", DE PUIGDÀLBER,
CURS 2012-2013
XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal
Programa complementari de finançament de les llars
XXXXXXXXX
d'infants de titularitat municipal
XXXXXXXXX

46/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs
Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca
Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Bartomeu
del Grau
Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Boi de
Lluçanès
Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de
Sant Celoni
Ajuntament de
Sant Climent de
Llobregat

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

XXXXXXXXX Suport a les llars d'infants

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

31.488,97 14/X/112828 1440015252

1403005334

129

Codi XGL

XXXXXXXXX

Finançament de les llars d'Infants de titularitat
municipal

100.346,22 14/X/112829 1440015603

1403005334

130

XXXXXXXXX

Finançament de les llars d'infants públiques Sant
Andreu de Llavaneres i Sant Nicolau, curs 2012-2013

74.694,93 14/X/112830 1440014605

1403005334

131

XXXXXXXXX

Finançament de la Llar municipal Xauxa curs 20122013

27.236,82 14/X/112848 1440014771

1403005334

132

5.377,87

14/X/112831 1440014670

1403005334

133

111.423,37 14/X/112832 1440014573

1403005334

134

XXXXXXXXX Finançament llar d'infants curs 2012-2013

XXXXXXXXX

FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS DE SANT BOI DE LLOBREGAT

XXXXXXXXX

MANTENIMENT LLAR D'INFANT5 EL CARGOL
CURS 2012-2013

3.301,43

14/X/113001 1440014511

1403005334

135

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

27.649,50 14/X/112833 1440014806

1403005334

136

36.720,42 14/X/113013 1440015253

1403005334

137

30.950,94 14/X/113030 1440015491

1403005334

138

XXXXXXXXX Menjador escola bressol
XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de la llar
d'infants municipal de Sant Climent

47/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de
Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de
Sant Fruitós de
Bages
Ajuntament de
Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

Import
concedit
(€)

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

186.366,50 14/X/112834 1440015227

1403005334

139

15.517,34 14/X/112835 1440015509

1403005334

140

XXXXXXXXX Finançament Llar d'infants municipal curs 12-13

41.333,10 14/X/112836 1440014644

1403005334

141

XXXXXXXXX Funcionament Escola Bressol Municipal

37.039,33 14/X/112837 1440014703

1403005334

142

166.722,38 14/X/113014 1440015294

1403005334

143

NIF

Actuació

XXXXXXXXX Atenció a l'escolarització 0-3 anys

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL

Codi XGL

XXXXXXXXX finançament de la llar municipal de Sant Feliu Sasserra

4.539,47

14/X/112838 1440014510

1403005334

144

XXXXXXXXX suport escola bressol PETIT ROURE

16.919,85 14/X/112849 1440015315

1403005334

145

XXXXXXXXX Finançament Llar d'Infants Municipal "Les Oliveres"

43.629,16 14/X/112839 1440015246

1403005334

146

XXXXXXXXX

Finançament curs escolar 2012-2013 de la llar
d'infants "Vallalta" de titularitat municipal

14.543,05 14/X/112827 1440014642

1403005334

147

XXXXXXXXX

Finançament Llar d'Infants Municipal El Xiulet. Curs
2012-2013

23.522,71 14/X/112842 1440014615

1403005334

148

48/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Joan Despí
Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de
Sant Just
Desvern
Ajuntament de
Sant Llorenç
d'Hortons
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Martí de
Centelles
Ajuntament de
Sant Martí de
Tous
Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

Codi XGL

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

XXXXXXXXX XARXA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

141.893,44 14/X/112841 1440014616

1403005334

149

XXXXXXXXX Finançament de la llar d'infants municipal "Patuleia"

23.044,85 14/X/113015 1440015308

1403005334

150

XXXXXXXXX Finançament Escola Bressol Mpal. Marrecs

44.156,67 14/X/112908 1440014845

1403005334

151

18.769,13 14/X/112909 1440014626

1403005334

152

9.128,58

14/X/112850 1440014677

1403005334

153

XXXXXXXXX

Finançament de l'escola bressol municipal curs 20122013

XXXXXXXXX Llar d'infants El Patinet de Sant Llorenç Savall

XXXXXXXXX

FINANÇAMENT DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
"L'ARC DE SANT MARTÍ"

14.378,58 14/X/112910 1440014737

1403005334

154

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

15.841,26 14/X/112986 1440014932

1403005334

155

XXXXXXXXX Finançament llar d'infants municipal

10.144,49 14/X/113016 1440014909

1403005334

156

XXXXXXXXX Finançament de la Llar d'Infants municipal

5.464,11

14/X/112983 1440014907

1403005334

157

XXXXXXXXX Finançament Llars d'infants municipals

99.753,53 14/X/112985 1440015286

1403005334

158

49/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de
Sant Pere de
Torelló
Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Pol de Mar
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja
Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

XXXXXXXXX LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "EL PATUFET"

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

32.123,79 14/X/112851 1440014871

1403005334

159

Codi XGL

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants municipals

21.691,98 14/X/112935 1440015338

1403005334

160

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

20.782,88 14/X/112936 1440014641

1403005334

161

30.125,58 14/X/112990 1440014720

1403005334

162

XXXXXXXXX Finançament llar d'infants municipal Pi del Soldat
XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

13.255,37 14/X/112937 1440014657

1403005334

163

XXXXXXXXX

Finançament Llar d'infants els Quirzets curs 20122013

17.366,62 14/X/112938 1440014507

1403005334

164

36.827,73 14/X/112939 1440015593

1403005334

165

XXXXXXXXX Finançament escola bresol municipal El Patufet

XXXXXXXXX

FINANÇAMENT COMPLEMENTARI LLAR D'INFANTS
ELS QUIRZETS

4.126,79

14/X/112940 1440015320

1403005334

166

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal curs 2012-13

57.049,01 14/X/112941 1440015168

1403005334

167

XXXXXXXXX

Finançament de la llar d'infants Dentetes, de Sant
Salvador de Guardiola

7.608,24

1403005334

168
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Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Vicenç de
Castellet
Ajuntament de
Sant Vicenç de
Montalt
Ajuntament de
Sant Vicenç de
Torelló
Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de
Santa Coloma
de Cervelló
Ajuntament de
Santa Coloma
de Gramenet
Ajuntament de
Santa Eugènia
de Berga
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de
Santa Fe del
Penedès

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

XXXXXXXXX FInançament LLar d'infants Municipal

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

37.454,52 14/X/112952 1440015146

1403005334

169

Codi XGL

XXXXXXXXX

AJUT AL FINANÇAMENT DE L'ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL ELS GARROFERS

32.601,65 14/X/112954 1440014592

1403005334

170

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

15.880,37 14/X/112995 1440015235

1403005334

171

XXXXXXXXX

Finançament escoles bressol municipal curs 20122013

50.232,03 14/X/112953 1440015506

1403005334

172

XXXXXXXXX

Programa complementari finançament LLIM Rojas
Feliu (convocatòria: juliol 2014)

47.889,33 14/X/112942 1440014840

1403005334

173

XXXXXXXXX Finançament d'escoles bressols

331.663,14 14/X/112943 1440015377

1403005334

174

XXXXXXXXX Llar d'infants Ralet-ralet Santa Eugènia de Berga

11.654,30 14/X/112944 1440014742

1403005334

175

XXXXXXXXX FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS EL ROURE XIC

16.805,02 14/X/112945 1440014674

1403005334

176

XXXXXXXXX

Finançament de les llars d'infants de titularitat
municipal

30.702,73 14/X/112946 1440015500

1403005334

177

XXXXXXXXX

Finançament llar d'infants municipal "Les Moreres" de
Santa Fe del Penedès

6.652,51

1403005334

178
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Ens destinatari
Ajuntament de
Santa Margarida
de Montbui
Ajuntament de
Santa Margarida
i els Monjos
Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de
Santa Maria
d'Oló
Ajuntament de
Santa Perpètua
de Mogoda
Ajuntament de
Santa Susanna
Ajuntament de
Santpedor
Ajuntament de
Sentmenat
Ajuntament de
Seva
Ajuntament de
Sitges
Ajuntament de
Subirats
Ajuntament de
Súria

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

Codi XGL

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants

51.898,29 14/X/112999 1440015070

1403005334

179

XXXXXXXXX

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL XIROI CURS 2012 2013

26.870,78 14/X/113017 1440014809

1403005334

180

XXXXXXXXX

FINANÇAMENT PEL FUNCIONAMENT DE LES
LLARS INFANTS TITULARITAT MUNICIPAL

39.188,97 14/X/112949 1440015100

1403005334

181

7.028,58

14/X/112994 1440014822

1403005334

182

PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT
XXXXXXXXX DE LES LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL

146.088,42 14/X/112950 1440014595

1403005334

183

XXXXXXXXX FINANÇAMENT DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

21.046,64 14/X/112951 1440014849

1403005334

184

37.759,89 14/X/112826 1440015497

1403005334

185

24.026,65 14/X/112955 1440015590

1403005334

186

18.727,71 14/X/112956 1440015114

1403005334

187

77.931,17 14/X/112957 1440014731

1403005334

188

17.695,56 14/X/112958 1440014802

1403005334

189

18.883,96 14/X/113004 1440015194

1403005334

190

XXXXXXXXX Finançament Llar d'Infants "El Cuc"

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

PROGRAMA COMPLEMENTARI FINANÇAMENT
EBM ELS GALLARETS
Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal
Finançament de les llars d'infants el Bressol i el Menut
de Seva i Sant Miquel de Balenyà
Finançament de les llars d'infants de titularitat
municipal
SOSTENIMENT A LES LLARS D'INFANTS DE
SUBIRATS

XXXXXXXXX Ajuntament de Súria, Llar d'Infants Petit Estel
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Ens destinatari
Ajuntament de
Taradell
Ajuntament de
Teià
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Tiana
Ajuntament de
Tona
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Torelló
Ajuntament de
Torrelavit
Ajuntament de
Torrelles de Foix
Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de
Vallbona d'Anoia
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Vallirana

Import
concedit
(€)

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

65.378,80 14/X/112959 1440015067

1403005334

191

21.822,35 14/X/112961 1440014589

1403005334

192

430.163,60 14/X/112960 1440015281

1403005334

193

48.696,14 14/X/112996 1440015180

1403005334

194

53.831,31 14/X/112962 1440014619

1403005334

195

30.538,26 14/X/112963 1440015085

1403005334

196

58.007,74 14/X/112964 1440015390

1403005334

197

20.255,37 14/X/112966 1440015423

1403005334

198

5.744,11

14/X/112967 1440015131

1403005334

199

41.218,27 14/X/112968 1440015518

1403005334

200

XXXXXXXXX Llars infants de titularitat municipal

49.108,82 14/X/112970 1440015238

1403005334

201

XXXXXXXXX Finançament llar d'infants municipal

6.239,83

14/X/113005 1440014691

1403005334

202

17.369,13 14/X/112971 1440015685

1403005334

203

76.907,25 14/X/112997 1440014704

1403005334

204

NIF

Actuació

XXXXXXXXX SUPORT A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

PROGRAMA COMPLEMENTARI FINANÇAMENT
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS GALAMONS
Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal
Programa complementari de finançament de la llar
d'infants "El més petit de tots"
Programa complementari de finançament de les llars
d'infants municipi Tona
Programa complementari finançament llars infants
titularitat municipal
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT
DE LES LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

XXXXXXXXX Finançament llar d'infants "Alt Foix"
XXXXXXXXX

Programa complemntari de finançament de l'EBM "El
Serralet" de Torrelles de Llobregat

FINANÇAMENT LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
FINANÇAMENT LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE
XXXXXXXXX
VALLIRANA
XXXXXXXXX
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Ens destinatari
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de
Vic
Ajuntament de
Viladecans
Ajuntament de
Viladecavalls
Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de
Vilalba Sasserra
Ajuntament de
Vilanova del
Camí
Ajuntament de
Vilanova del
Vallès
Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de
Vilassar de Dalt
Ajuntament de
Vilassar de Mar
Ajuntament de
Vilobí del
Penedès

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

XXXXXXXXX Finançament escola bressol de Vallromanes
FINANÇAMENT LLARS D'INFANTS DE VIC 20122013
SUPORT ECONÒMIC PER AL FUNCIONAMENT DE
XXXXXXXXX
LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS
Programa complementari finançament de les llars
XXXXXXXXX
d'Infants Municipals de Viladecavalls
XXXXXXXXX

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

29.613,62 14/X/112972 1440015617

1403005334

205

90.575,30 14/X/112973 1440014728

1403005334

206

148.300,74 14/X/112998 1440014558

1403005334

207

41.779,88 14/X/112974 1440014633

1403005334

208

153.103,96 14/X/112977 1440015001

1403005334

209

Codi XGL

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
municipals d'infants - Curs 2012-2013

XXXXXXXXX

Finançament de les llars d'infants de titularitat
municipal curs 2012-2013

6.334,30

14/X/113006 1440015071

1403005334

210

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal

59.211,69 14/X/112975 1440014878

1403005334

211

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal a Vilanova del Vallès

69.565,77 14/X/112978 1440014639

1403005334

212

84.186,55 14/X/113002 1440015287

1403005334

213

59.593,27 14/X/112840 1440015068

1403005334

214

101.519,07 14/X/112843 1440015152

1403005334

215

12.343,77 14/X/112976 1440014579

1403005334

216

XXXXXXXXX Finançament llars d'infants municipals Curs 2012-2013
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT
XXXXXXXXX DE LES LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT
MUNCIPAL
Finançament complementari de La Bressoleta, Escola
XXXXXXXXX
Bressol Municipal de Vilassar de Mar
XXXXXXXXX Escola bressol pública Els Ocellets
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Ens destinatari
Ajuntament del
Bruc
Ajuntament del
Masnou
Ajuntament del
Papiol
Ajuntament del
Pla del Penedès
Ajuntament del
Pont de
Vilomara i
Rocafort
Ajuntament del
Prat de
Llobregat
Ajuntament dels
Hostalets de
Pierola
Ajuntament
dels Prats de Rei
Ajuntament
d'Esparreguera
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament
d'Igualada
Ajuntament
d'Òdena

Import
concedit
(€)

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

17.431,81 14/X/112867 1440014886

1403005334

217

39.105,24 14/X/112989 1440014994

1403005334

218

XXXXXXXXX Finançament llar d'infants "El Cucut"

24.760,75 14/X/113010 1440015297

1403005334

219

XXXXXXXXX FINANÇAMENT LLARS INFANTS MUNICIPALS

14.543,05 14/X/112814 1440015792

1403005334

220

XXXXXXXXX Finançament Escola Bressol la Pau, curs 2012-2013

28.474,86 14/X/112823 1440015263

1403005334

221

XXXXXXXXX Finançament llars d'infants de titularitat municipal

180.031,91 14/X/112816 1440015284

1403005334

222

16.044,85 14/X/112812 1440015310

1403005334

223

5.140,19

14/X/112846 1440015746

1403005334

224

73.559,18 14/X/112915 1440015187

1403005334

225

123.276,24 14/X/113024 1440014609

1403005334

226

91.136,90 14/X/112929 1440014963

1403005334

227

22.697,35 14/X/112988 1440015762

1403005334

228

NIF

Actuació

Programa complementari de finançament de l'Escola
Bressol Municipal "La Cadireta" d'El Bruc
Finançament complementari de les llars d'infants
XXXXXXXXX
municipals del Masnou
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Despesa de personal i corrents durant el curs 20122013 a la llar d`infants municipal La Granota

Finançament de la llar d'infants municipal "Reietons",
curs 2012-2013
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT
XXXXXXXXX DE LES LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Programa complementari finançament llars infants de
titularitat municipal

Programa complementari de finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal
Programa complementari de finançament de les llars
XXXXXXXXX
d'insfants municipals 2012-13
XXXXXXXXX
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Ens destinatari
Ajuntament
d'Olèrdola
Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament
d'Olost
Ajuntament
d'Olvan
Ajuntament
d'Òrrius
Ajuntament
d'Ullastrell

NIF

Import
concedit
(€)

Actuació

XXXXXXXXX Finançament de les escoles bressol d'Olèrdola

Núm.
Registre
d'inici

Operació
comptable

Posició

25.011,47 14/X/112992 1440014713

1403005334

229

Codi XGL

XXXXXXXXX

Finançament Escola Bressol MARREC curs 20122013

12.529,30 14/X/112803 1440014799

1403005334

230

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de les llars
de titularitat municipal TAITOM i LA BALDUFA

56.949,72 14/X/113009 1440014606

1403005334

231

XXXXXXXXX

Programa complementari de finançament de l'EEI Llar
d'Infants Estel

9.277,51

14/X/112804 1440014814

1403005334

232

9.376,79

14/X/112802 1440014968

1403005334

233

4.090,19

14/X/112805 1440014533

1403005334

234

14.657,88 14/X/112969 1440015136

1403005334

235

XXXXXXXXX Suport al finançament de l'Escola Bressol Pit-Roig
XXXXXXXXX

FINANÇAMENT DE L'ESCOLA BRESSOL "LES
ORENETES" D'ÒRRIUS

XXXXXXXXX LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL CUCUT
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Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de deu milions nou-cents noranta-un mil
dos-cents euros amb trenta-vuit cèntims (10.991.200,38) € amb càrrec a l’aplicació
G/60500/323A0/46254 del vigent pressupost corporatiu, d’acord amb el detall indicat a
l’acord primer.
Tercer.- Alliberar un import d’1.008.799,62 € corresponent a la quantitat no
disposada, un cop resolta aquesta convocatòria d’ajuts. L’import alliberat es destinarà
a incrementar la dotació prevista per al “Programa complementari de finançament de
les llars d’infants per al curs 2013-2014”, en els termes que preveu l’article 6 del règim
regulador d’aquest programa, aprovat per la Junta de Govern, en sessió de 9 d’octubre
de 2014.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis
electrònic de la Diputació el present acord.
Cinquè.- Notificar el present dictamen als ens afectats.
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Conveni tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a
la xarxaCorh o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
La creació i el desenvolupament d’un marc estable, una xarxa transversal en la que
participin els responsables de les àrees de recursos humans dels ajuntaments de la
província de Barcelona, té l’origen al Pla de Mandat 1999-2003 de la Diputació de
Barcelona, que apostava decididament pel treball en xarxa com a espai de
col·laboració entre els municipis de la província per sumar esforços, intercanviar
experiències i optimitzar recursos.
La xarxa de municipis de la demarcació de Barcelona potencia les noves formes de
cooperació, que, sumades als instruments clàssics d’assistència tècnica, econòmica i
financera, tenen com a objectiu concertar les polítiques públiques locals entre els
integrants de la xarxa. Aquestes xarxes concertades han de permetre aplicar criteris
d’eficàcia i eficiència a l’hora d’executar aquestes polítiques per mitjà d’accions
coordinades, cooperatives i flexibles.
En aquest sentit, la Comunitat de Recursos Humans (CORH en endavant),
considerada globalment, és un espai que es desenvolupa en una doble vessant:
presencial i virtual. Ambdós espais tenen com a finalitat compartir i gestionar el
coneixement entre els professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans
a l’administració pública.
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En concret, l’espai presencial de la CORH és el que es denomina xarxaCORH, i
constitueix una xarxa de relació de responsables de recursos humans que promou el
sentiment de pertinença i la confiança dels seus membres per compartir informació
real, fidedigna i útil per a la gestió diària.
A l’espai virtual (pàgina web) tenen accés tots aquells professionals dedicats a la
gestió de recursos humans de qualsevol entitat pública. L’espai presencial o
xarxaCORH, en canvi, té un abast més restringit: està format per tots aquells
ajuntaments de municipis de més de 12.000 habitants de la província de Barcelona
que tenen identificat un referent en matèria de gestió i administració de recursos
humans. La seva configuració parteix d’una classificació d’aquests ens en 7 grups de
treball reunits a partir de criteris geogràfics, de dimensionament de plantilles de
personal i d’identificació de facetes comunes.
Així, la doble modalitat, presencial i virtual, de la CORH, a l’hora de prestar serveis,
determina el seu tipus de públic i, en el marc d’aquesta distinció, estableix tres tipus
d’usuaris:
1. Socis: són els membres de l’espai presencial de la CORH o xarxaCORH
(ajuntaments de municipis de més de 12.000 habitants de la província de
Barcelona que tenen identificat un referent en matèria de recursos humans). A
banda de formar part de l’espai presencial, tenen accés a l’espai virtual.
2. Membres: són aquells/es professionals adscrits/es a àrees de gestió de recursos
humans d'entitats locals de la província. Tenen accés a l’espai virtual.
3. Convidats: són aquells/es professionals de qualsevol entitat pública que tenen,
entre les seves tasques o funcions, la gestió de recursos humans. També tenen
accés a l’espai virtual.
II. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME
Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se
subscriuran entre cadascun dels ajuntaments que aprovin formar part de la
xarxaCORH i la Diputació de Barcelona.
Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran
de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció.
III. DESTINATARIS DEL SERVEI DE LA XARXACORH
Podran adherir-se a la xarxaCORH o espai presencial de la CORH aquells
ajuntaments que compleixin els requisits següents:
1. Tenir, el municipi, una població superior a 12.000 habitants.
2. Tenir identificat un referent o responsable de la gestió del departament de recursos
humans en la seva estructura organitzativa.
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IV. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents:
a) Per part de la Diputació:
1)

Aprovació del Conveni-Tipus i la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

b) Per part de l’Ajuntament:
1)
2)

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament, d’acord amb les condicions que inclou
aquest conveni.
Notificació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona.

c) Actuacions posteriors:
1)
2)

Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament.
Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la
formalització del Conveni per part de la Diputació de Barcelona i dels
ajuntaments que s’han adherit.

Vist el decret núm. 3118/12 de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 13
d'abril de 2012 en relació amb l'acumulació en la Gerència de la Diputació de les
funcions pròpies de l'àmbit d'Assistència Local.
Quant a l’òrgan competent per a l’aprovació de la present proposta, aquest serà la
Junta de Govern. D’una banda, per tractar-se d’un Conveni-tipus, d’acord amb la
delegació conferida pel President de la Diputació, mitjançant decret de data 5 de febrer
de 2013 (núm. 673/13) que consta a l’apartat 3.4.i.2) 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 (publicada en el BOPB de 23.12.2013); i d’altra
banda, pel termini de vigència, que serà de 4 anys prorrogables, de forma tàcita, per
anys naturals, possibilitat que preveu, a sensu contrari, l’article 110.1.g) de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques catalanes, en no comportar compromisos de despesa econòmica, i tenint en
compte la limitació establerta a l’apartat 14.7.a.1) de l’esmentada Refosa 1/2014,
sobre les competències reservades al Ple.”
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que
aquesta Presidència delegada, elevi a la Junta de Govern, l’adopció, per delegació del
President, dels següents
ACORDS
Primer.-.Aprovar el Conveni-Tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació
de Barcelona a la xarxaCorh o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
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“CONVENI-TIPUS SOBRE L’ADHESIÓ DELS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE
BARCELONA A LA XARXACORH O ESPAI PRESENCIAL DE LA COMUNITAT DE
RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <nom i cognoms>, <càrrec> de la
Diputació de Barcelona, assistit pel <nom i cognoms>, Secretària General/Secretaria
delegada.
<AJUNTAMENT>, representat per l’Il·lm./a. Sr/a. <nom i cognoms>, <càrrec>, assistit pel
Sr/a. <nom i cognoms>, Secretari/a de l’Ajuntament.
ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de <acte>.
El representant de l’<Ajuntament>, per virtut de <acte>
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
I. ANTECEDENTS
La creació i el desenvolupament d’un marc estable, una xarxa transversal en la que
participin els responsables de les àrees de recursos humans dels ajuntaments de la
província de Barcelona, té l’origen al Pla de Mandat 1999-2003 de la Diputació de
Barcelona, que apostava decididament pel treball en xarxa com a espai de col·laboració
entre els municipis de la província per sumar esforços, intercanviar experiències i optimitzar
recursos.
La xarxa de municipis de la demarcació de Barcelona potencia les noves formes de
cooperació, que, sumades als instruments clàssics d’assistència tècnica, econòmica i
financera, tenen com a objectiu concertar les polítiques públiques locals entre els integrants
de la xarxa. Aquestes xarxes concertades han de permetre aplicar criteris d’eficàcia i
eficiència a l’hora d’executar aquestes polítiques per mitjà d’accions coordinades,
cooperatives i flexibles.
En aquest sentit, la Comunitat de Recursos Humans (CORH en endavant), considerada
globalment, és un espai que es desenvolupa en una doble vessant: presencial i virtual.
Ambdós espais tenen com a finalitat compartir i gestionar el coneixement entre els
professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans a l’administració pública.
En concret, l’espai presencial de la CORH és el que es denomina xarxaCORH, i constitueix
una xarxa de relació de responsables de recursos humans que promou el sentiment de
pertinença i la confiança dels seus membres per compartir informació real, fidedigna i útil
per a la gestió diària.
A l’espai virtual (pàgina web) tenen accés tots aquells professionals dedicats a la gestió de
recursos humans de qualsevol entitat pública. L’espai presencial o xarxaCORH, en canvi, té
un abast més restringit: està format per tots aquells ajuntaments de municipis de més de
12.000 habitants de la província de Barcelona que tenen identificat un referent en matèria de
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gestió i administració de recursos humans. La seva configuració parteix d’una classificació
d’aquests ens en 7 grups de treball reunits a partir de criteris geogràfics, de dimensionament
de plantilles de personal i d’identificació de facetes comunes.
Així, la doble modalitat, presencial i virtual, de la CORH, a l’hora de prestar serveis,
determina el seu tipus de públic i, en el marc d’aquesta distinció, estableix tres tipus
d’usuaris:
1. Socis: són els membres de l’espai presencial de la CORH o xarxaCORH (ajuntaments de
municipis de més de 12.000 habitants de la província de Barcelona que tenen identificat
un referent en matèria de recursos humans). A banda de formar part de l’espai
presencial, tenen accés a l’espai virtual.
2. Membres: són aquells/es professionals adscrits/es a àrees de gestió de recursos humans
d'entitats locals de la província. Tenen accés a l’espai virtual.
3. Convidats: són aquells/es professionals de qualsevol entitat pública que tenen, entre les
seves tasques o funcions, la gestió de recursos humans. També tenen accés a l’espai
virtual.
II. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME
Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se
subscriuran entre cadascun dels ajuntaments que aprovin formar part de la xarxaCORH i la
Diputació de Barcelona.
Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de
regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció.
III. DESTINATARIS DEL SERVEI DE LA XARXACORH
Podran adherir-se a la xarxaCORH o espai presencial de la CORH aquells ajuntaments que
compleixin els requisits següents:
1. Tenir, el municipi, una població superior a 12.000 habitants.
2. Tenir identificat un referent o responsable de la gestió del departament de recursos
humans en la seva estructura organitzativa.
IV. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents:
a) Per part de la Diputació:
1) Aprovació del Conveni-Tipus i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
b) Per part de l’Ajuntament:
1) Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament, d’acord amb les condicions que inclou aquest
conveni.
2) Notificació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona.
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c) Actuacions posteriors:
1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament.
2) Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la formalització del
Conveni per part de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments que s’han adherit.
Atès que per l’<Ajuntament> s’ha donat compliment al tràmits necessaris, les
administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’adhesió de l’<Ajuntament> a la xarxaCORH, de
la Diputació de Barcelona, formada per responsables de departaments de recursos humans
(socis), la qual assumeix les activitats complementàries o derivades que expressament es
detallin a la clàusula quarta d'aquest conveni.
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN LA CREACIÓ DE LA XARXACORH
Les raons que justifiquen la plataforma de la xarxaCORH són:
a) Crear aliances formals entre els responsables de departaments de recursos humans per
compartir informació, coneixements i experiències.
b) Gestionar qüestions homogènies d’una manera heterogènia per part d’ajuntaments que
tenen els mateixos objectes de treball.
c) Dissenyar eines de gestió o estàndards de recursos humans compartides i contrastades.
d) Crear un espai fix per poder compartir dades, indicadors de gestió, condicions de treball,
etc.
e) Aprofitar els rendiments creixents que genera pertànyer a una xarxa relacional.
Tercera.- NATURALESA DE LA XARXACORH
1. La xarxaCORH és l’espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans (CORH) i
està format pels responsables de departaments de recursos humans d’ajuntaments de
més de 12.000 habitants de la demarcació de Barcelona des de la qual comparteixen
informació, coneixements i eines de treball per al benefici mutu.
2. Constitueix una xarxa de relació de responsables de personal que promou el sentiment
de pertinença i confiança dels seus membres per compartir informació real, fidedigna i
útil amb vista a la gestió diària de personal.
Quarta.- FUNCIONAMENT DE LA XARXACORH
1. L’activitat de la xarxaCORH es desenvolupa en l’anomenat espai presencial, format per
7 grups de treball aplegats a partir de quatre criteris: el geogràfic, el de dimensionament
de la plantilla de personal, el pressupostari i censal, i el de coincidència de
problemàtiques comunes.
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2. Les sessions de treball dels responsables de personal (socis de la xarxaCORH) són
trimestrals i estan conduïdes, a partir d’un ordre del dia, per la persona que ocupa el lloc
de cap del departament de la CORH, adscrita a la Gerència de Serveis d’Assistència al
Govern Local de la Diputació de Barcelona. A aquestes s’afegeix una sessió plenària
anual, amb continguts extraordinaris respecte les anteriors.
3. Els projectes consolidats que es duen a terme en el marc de la xarxaCORH són els
següents:
-

Estudi de ràtios del cos de policia local dels ajuntaments de la xarxaCORH.

-

Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH.

-

Anàlisi de les condicions de treball dels ajuntaments de la xarxaCORH.

-

Confecció dels procediments de gestió de recursos humans mitjançant els
ajuntaments de la xarxaCORH.

-

Sistema d’informació de les àrees de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH.

A banda d’aquests projectes, que es van actualitzant periòdicament, se’n treballen d’altres
en funció de les necessitats detectades o de les demandes fetes pels mateixos socis de la
xarxaCORH.
Cinquena.- PROTECCIÓ DE DADES
Als socis de la xarxaCORH se’ls sol·licitaran les següents dades personals: nom complert,
càrrec, correu-e, telèfon corporatiu, dades acadèmiques i professionals, La Diputació de
Barcelona inclourà aquestes dades al fitxer AGENDA I PROVEÏDORS amb la finalitat de
contactar i comunicar-se amb les persones relacionades amb la xarxaCORH i al fitxer
ACTUACIONS D’ASSISTÈNCIA AL GOVERN LOCAL amb la finalitat de gestionar i tramitar
el suport a l’organització municipal en temes relatius als seus recursos humans.
La Diputació de Barcelona compleix amb els principis i obligacions que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
en la recollida, tractament i cessió de les Dades de Caràcter Personal, respectant el secret
de les mateixes.
La Diputació de Barcelona manté les Mesures de Seguretat tècniques i organitzatives
adequades i necessàries per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i la
sostracció de les Dades de Caràcter Personal recollides en el decurs de l’acompliment dels
objectius del present conveni, en els termes establerts en el Reglament de desplegament de
la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
S’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
(ARCO) adreçant un escrit al registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla
Catalunya, 126, 08008- Barcelona, adjuntant còpia del document d’identitat.
Atès que es donarà difusió entre la resta de socis de la xarxaCORH de les dades personals
facilitades pels mateixos, tots ells hauran de garantir l’acompliment dels principis i
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obligacions de la LOPD, el manteniment de les mesures de seguretat, i l’acompliment de
l’exercici de drets ARCO.
Sisena.- DEURES DEL DEPARTAMENT DE LA COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Els integrants del departament de la CORH assumeixen el paper de dinamitzadors i
impulsors dels projectes que es desenvolupen en les sessions presencials, posicionant-se
tècnicament i aportant valor afegit als continguts que en aquest marc es generen. En aquest
sentit, assumeixen una doble funció segons si es tracta de la gestió del web de la CORH o
de les sessions presencials. En el marc de la xarxaCORH o espai presencial, es
comprometen a:
1. Tractar amb total confidencialitat les dades lliurades pels ajuntaments que formen part de
la xarxaCORH, així com dels documents, informes i eines resultants del treball tant de
l’espai presencial com de la pròpia gestió del departament.
2. Publicar anualment el calendari de les sessions presencials per tal que tots els referents
de la xarxaCORH puguin adaptar la seva agenda amb la màxima antelació.
3. Convocar anualment una sessió plenària amb presència de tots els socis de la
xarxaCORH.
4. Comunicar amb antelació al soci o responsable del departament de recursos humans
l’alta o baixa del web de la CORH de qualsevol empleat que forma part del seu
ajuntament.
5. Actualitzar, periòdicament, les edicions dels següents projectes:
a. Estudi de ràtios del cos de la policia local dels ajuntaments de la xarxaCORH
b. Anàlisi dels acords de condicions de treball i convenis col·lectius dels ajuntaments de
la xarxaCORH
c. Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la
xarxaCORH.
6. Descriure procediments de gestió de recursos humans i presentar-los i consensuar-los
amb els referents de la xarxaCORH per a la seva edició en el web de la Comunitat de
Recursos Humans.
7. Mantenir actualitzat el sistema d’informació de recursos humans amb informació de
gestió dels ajuntaments de la xarxaCORH, i accessible des de l’apartat restringit de
l’espai virtual.
8. Donar suport als socis, sempre que sigui necessari, en la recollida i tractament de les
dades sol·licitades per a l’elaboració dels diferents projectes.
Setena.- DRETS DE L’AJUNTAMENT QUE FORMA PART DE LA XARXACORH
1. Tenir accés a l’apartat restringit del web on estaran disponibles tots els estudis, informes,
eines i recursos que es treballen en l’espai presencial.
2. Gaudir de l’accés a la llista de distribució general de correus electrònics (de tots els
socis) i a la llista de distribució sectorial del seu propi grup de treball.
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3. Obtenir un certificat d’assistència a les sessions de treball especificant les hores lectives i
que serà expedit per la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la
Diputació de Barcelona.
4. Disposar d’una còpia de cada edició dels informes i estudis treballats en l’espai
presencial.
Vuitena.- DEURES DE L’AJUNTAMENT QUE FORMA PART DE LA XARXACORH
1. El soci de la xarxaCORH assistirà a les sessions presencials que es realitzen
trimestralment. Si de forma excepcional no pogués garantir la seva assistència, haurà de
designar a una altra persona de l’àmbit de recursos humans per tal que el/la substitueixi
o justificar la seva absència amb antelació.
2. Les claus d’accés al web de la CORH del referent de la xarxaCORH són personals i
intransferibles, quedant sota la seva responsabilitat l’ús que es pugui derivar d’aquestes.
3. El soci de la xarxaCORH supervisarà i vetllarà pel manteniment i l’actualització de les
dades del personal de la seva entitat que forma part de la CORH.
4. El soci de la xarxaCORH s’encarregarà d’autoritzar o denegar l’accés al web de la CORH
del personal de la seva entitat que així ho sol·liciti, prèvia conformitat del departament de
la CORH.
5. El soci de la xarxaCORH haurà de lliurar, en el termini que s’estableixi, les dades dels
projectes esmentats en el punt 3 de la clàusula quarta que es treballin en l’espai
presencial. Els ajuntaments que no lliurin aquestes dades, no podran participar en
l’edició d’aquell estudi i per tant no rebran cap exemplar.
6. L’Ajuntament que forma part de la xarxaCORH serà responsable de l’ús que aquest
pugui fer dels informes i estudis realitzats en l’espai presencial de la CORH.
7. El soci de la xarxaCORH tractarà amb total confidencialitat les dades treballades en
l’espai presencial i tota aquella informació tractada en les llistes de distribució.
8. El soci de la xarxaCORH lliurarà el seu currículum professional per tal de què la seva alta
a la pàgina web de la CORH i a les llistes de distribució esdevingui efectiva.
Novena.- FINANÇAMENT
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix el servei que presta la xarxaCORH als ajuntaments que en
formen part.
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni tindrà una
vigència inicial de 4 anys, a comptar des de la seva signatura, i serà prorrogable, de forma
tàcita, per anys naturals.”
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
1. L’Ajuntament podrà deixar sense efecte la seva adhesió a la xarxaCORH en qualsevol
moment per la simple manifestació de la seva voluntat, a través de la notificació de
l’acord, resolució o del Decret d’Alcaldia en el qual es faci constar, com a mínim, la data
a partir de la qual es vol deixar de formar part.
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2. La Diputació de Barcelona podrà denunciar el conveni i demanar la seva extinció en els
casos següents:
a. Quan l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen en els
termes previstos en la clàusula vuitena del present Conveni.
b. Quan per causes alienes a la voluntat de les parts, es produeixin canvis normatius,
estructurals i organitzatius, tant de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament que
dificultin o impedeixin l’execució del servei de la xarxaCORH.
3. L’extinció del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi. A partir d'aquest
moment la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada de les seves obligacions o
activitats descrites en el conveni d’adhesió.”

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona aquests acords, el
Conveni-tipus i, una vegada formalitzats els Convenis respectius, la relació dels
ajuntaments que s’han adherit a la xarxaCorh.
Gerència de Serveis de Cultura
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de La
Llacuna per portar a terme l’actuació 14/X/111736, denominada “Centre per al
desenvolupament cultural i turístic de La Llacuna” amb un import de dos-cents
vint-i-cinc mil (225.000) €, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord.
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Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de La Llacuna
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Centre per al desenvolupament cultural i turístic de La
Actuació
Llacuna
14/X/111736
Codi XGL
Aportació de la
225.000 €
Diputació
2014
225.000 €
2015
Periodificació
2016
2017
Àmbit de concertació

Classe de recurs

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

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat,
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Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència
de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE LA LLACUNA, representat per l’Alcalde Il·lm. Sr. Josep Parera Tort,
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Maria Antonia Torres i Gumà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
1.
1.
2.

Objecte del conveni
L’Ajuntament de La Llacuna i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:

DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de La Llacuna
NIF
XXXXXXXXX
Centre per al desenvolupament cultural i turístic de La
Actuació
Llacuna
Codi XGL
14/X/111736
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Àmbit de concertació

3.

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

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

2. Obligacions de les parts
1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària
2.

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
225.000 €
2014
225.000 €
2015
2016
G/13101/334A1/76240

Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

3. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
4.
1.

2.
3.

4.

Execució i justificació de despeses
Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de
desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació
La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
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5.

6.

7.

5.
1.
2.

3.

Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran,
en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.

6. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
7. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
8. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips
de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
9. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
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11. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
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16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents vint-i-cinc mil (225.000) € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/13101/334A1/76240 del vigent pressupost
corporatiu.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar parcialment
sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 25 d’octubre de
2012, en relació amb l’exclusió de la sol·licitud de l’entitat privada “Centro
Cultural Andaluz Colonia Egabrense de Nuestra Señora María Santísima de la
Sierra” de la segona convocatòria de subvencions de la Gerència de Serveis de
Cultura per a l’any 2012 (codi convocatòria 03733/12), i atorgar una subvenció a
favor de l’esmentada entitat per al projecte “XXXIV Romería en honor de María
Santísima de la Sierra”.- 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:
I. ANTECEDENTS.
1. L’any 2012 es van publicar dues convocatòries de subvencions de la Gerència de
Serveis de Cultura per a activitats destinades a promoure la cultura popular i
tradicional per a l’any 2012, ambdues aprovades conjuntament amb llurs bases
reguladores comunes per acord número 68/2012 de la Junta de Govern, de 23 de
febrer, publicació que s’efectuà en un únic anunci al BOPB de data 1 de març de 2012.
La primera d’aquestes convocatòries estava destinada a subvencionar les activitats a
realitzar dins del primer semestre, mentre que la segona es destinava a les activitats
del segon semestre del 2012.
2. En data de 28 de març de 2012 l’entitat Centro Cultural Andaluz Colonia Egabrense
de Nuestra Señora María Santísima de la Sierra, de Santa Coloma de Gramenet, va
presentar sol·licitud a la primera convocatòria de subvencions per a activitats
destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2012, a fi de subvenir
al cobriment de les despeses pressupostades per a la celebració de la XXXIV Romería
en honor de Santa María Santísima de la Sierra, celebració que era prevista per al
primer semestre d’aquell any.
En data de 19 de maig de 2012 l’entitat va comunicar a la Gerència de Serveis de
Cultura que l’activitat per a la qual sol·licitava la subvenció no es podria realitzar a la
data prevista inicialment i es posposava per als dies 28, 29 i 30 de setembre d’aquell
any, raó per la qual renunciaven a la sol·licitud presentada a la primera convocatòria
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ensems que, per consegüent i d’acord amb les normes que regien ambdues
convocatòries de 2012, anunciaven la seva intenció de presentar la mateixa sol·licitud
a la segona d’elles.
Per Acord número 479/2012 de la Junta de Govern, de data 26 de juliol de 2012,
s’aprovà el dictamen de resolució d’aquesta primera convocatòria de subvencions per
a l’any 2012, en base a la valoració de les sol·licituds segons els criteris previstos a les
seves Bases. En aquest acord es va excloure, entre d’altres, la sol·licitud presentada
per l’entitat Centro Cultural Andaluz Colònia Egabrense de Nuestra Señora María
Santísima de la Sierra, en atenció a l’esmentada carta de renúncia que havien
presentat en data de 19 de maig de 2012.
3. En data 20 de juny de 2012 l’entitat presentà sol·licitud a la segona convocatòria de
subvencions de l’any 2012 per a la mateixa activitat.
Per Acord número 627/2012 de la Junta de Govern, de 25 d’octubre, s’aprovà el
dictamen de resolució d’aquesta convocatòria, resolució en la qual s’exclogué
l’esmentada sol·licitud. L’exclusió s’hi motivava, d’acord amb l’informe previ de
proposta, «per ser activitats que es varen realitzar al primer semestre de l’any» (ítem
sisè del paràgraf segon del punt dispositiu Cinquè de l’acord).
4. La notificació a l’entitat interessada de l’exclusió de la seva sol·licitud de subvenció a
la segona convocatòria es va intentar practicar infructuosament dues vegades, d’acord
amb els registres que consten a l’expedient, havent estat retornada per absència
deguda a un canvi de domicili social que no s’havia comunicat a la Gerència de
Serveis de Cultura amb la suficient antelació.
5. Per escrit de data 3 de maig de 2013 tramès per correu electrònic, l’entitat formulà
una “queixa formal” contra l’esmentat Acord de la Junta de Govern i instava que fos
revisada novament la seva sol·licitud.
6. En data 2 de juliol de 2013 tingué lloc una entrevista entre els representants de
l’entitat i de la Coordinació en matèria de Cultura de la Diputació per aclarir els fets
descrits.
7. En data d’1 de setembre de 2014 l’Adjunt General del Síndic de Greuges de
Catalunya va adreçar una comunicació a la Presidència de la Diputació de Barcelona
en relació amb una queixa que havia rebut de l’entitat Centro Cultural Andaluz Colonia
Egabrense de Nuestra Señora María Santísima de la Sierra respecte a la seva
sol·licitud a la segona convocatòria de subvencions de 2012, comunicació que, sense
prejutjar cap irregularitat, demana informació en relació amb aquest assumpte, i, en
particular, sobre les raons per els quals es va desestimar la sol·licitud de subvenció, i
les verificacions fetes, si fos el cas, per comprovar l’efectiva realització de l’activitat
subvencionada. En data de 2 d’octubre de 2014 la Presidència de la Diputació de
Barcelona va adreçar al Síndic de Greuges un escrit de resposta a la comunicació
referenciada, mitjançant el qual se li trametia un informe amb una relació dels
antecedents descrits.
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II. ACTUACIONS I EMPARAMENT JURÍDIC.
1. Havent esguard dels antecedents suara exposats, sota el principi de què els
interessats no tenen el deure jurídic de suportar les eventuals conseqüències
perjudicials d’un error de l’Administració, i d’acord amb la facultat que tenen les
Administracions públiques de rectificar en qualsevol moment les errades existents als
seus actes, així com de revocar els seus actes desfavorables sempre que aquesta
revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui
contrària a l’ordenament jurídic (L 30/1992, LRJ-PAC, art. 105. 2 i .1, respectivament),
procedeix deixar sense efecte l’acte administratiu d’exclusió de la sol·licitud de
subvenció presentada per l’entitat afectada a la segona convocatòria de l’any 2012,
amb els efectes d’entrar a valorar els mèrits d’aquella sol·licitud d’acord amb els criteris
de valoració establerts a les bases reguladores de la convocatòria de referència de
2012 (base 10 de la convocatòria 3733/12) per tal d’apreciar si l’entitat sol·licitant
reuneix la resta de requisits per a ser beneficiària de l’ajut i acordar el que
correspongui. Aquesta valoració i la consegüent proposta de resolució ha de ser
efectuada per un òrgan col·legiat constituït també d’acord amb les normes d’instrucció
del procediment establertes a la base 13 de la mateixa convocatòria de referència.
2. D’acord amb les premisses anteriors, i de conformitat amb la base reguladora 13 de
les de referència de la convocatòria de 2012, ensems que 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, en data de 5 de novembre de 2014 s’ha
constituït expressament a l’efecte una comissió instructora, que, prèvia la valoració i
proposta que es consignen a l’acta de la sessió i l’informe adjunts al present dictamen
com annexos I i II), ha formulat la proposta de resolució següent:
NIF

Entitat

Colònia Egabrense de Nuestra
XXXXXXXX Señora María Santísima de la Sierra
de Santa Coloma de Gramenet

Projecte

Punts

Import

XXXIV Romería en honor de
María Santísima de la Sierra

200

1.840 €

3. En relació amb la competència orgànica per a l’adopció del present acte, es
consigna que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data
20 de juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB de 23 de
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.- Deixar parcialment sense efecte l’acord número 627/2012 de la Junta de
Govern, de 25 d’octubre, en relació amb l’ítem sisè del segon paràgraf del seu punt
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dispositiu Cinquè, que excloïa de valoració la sol·licitud de l’entitat Centro Cultural
Andaluz Colonia Egabrense de Nuestra Señora María Santísima de la Sierra a la
segona convocatòria de subvencions de la Gerència de Serveis de Cultura per a l’any
2012 (codi convocatòria 03733/12), per tractar-se d’una activitat realitzada al primer
semestre de 2012, d’acord amb els antecedents i la motivació exposats.
Segon.- Aprovar la valoració de la sol·licitud de referència i la proposta formulada al
respecte per la comissió instructora constituïda a l’efecte d’acord amb els criteris
d’atorgament i amb la composició de l’òrgan col·legiat establerts a les bases 10 i 13,
respectivament, de les reguladores de la segona convocatòria de l’any 2012, valoració
i proposta que es consignen a l’acta de la sessió celebrada el 5 de novembre de 2014 i
l’informe adjunts als presents acords com annexos I i II, i, en conseqüència,
ATORGAR una subvenció a l’entitat Centro Cultural Andaluz Colònia Egabrense de
Nuestra Señora María Santísima de la Sierra, en els termes següents:
Núm.

NIF

64

XXXXXXX

Entitat
Colònia
Egabrense
de
Nuestra
Señora
María
Santísima de la Sierra de
Santa Coloma de Gramenet

Projecte

Punts

Import

XXXIV Romería en honor de
María Santísima de la Sierra

200

1.840.-€

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de mil vuit-cents quaranta (1.840) € 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 concedida.
Quart.- Aprovar les condicions a què queda subjecta aquesta subvenció que s’atorga,
les quals es concreten en els punts següents:
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de
febrer de 2015.
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de
la despesa (factures), que contindrà:
1)

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.

2)

Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 72.2 del RLGS.

Altra documentació: A mes del compte justificatiu referit, caldrà aportar la
documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiaria fa constar la
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat
subvencionada.
Cinquè.- Advertir l’entitat Centro Cultural Andaluz Colònia Egabrense de Nuestra
Señora María Santísima de la Sierra que s’entendrà acceptada tàcitament la
subvenció atorgada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de
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concessió de la subvenció sense que el beneficiari manifesti expressament objeccions.
En tot cas, la subvenció, així com les condicions imposades en el seu atorgament,
s’entendran acceptades sense reserves.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’entitat Centro Cultural Andaluz Colònia
Egabrense de Nuestra Señora María Santísima de la Sierra.
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, revocar inicialment les
subvencions concedides, en règim de concurrència competitiva, a diverses
entitats en la primera i en la segona convocatòria de l’any 2012, de conformitat
amb el previst a l’article 21.1 de les Bases específiques de subvencions per a
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any
2012.- 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:
Amb data 23 de febrer de 2012, la Junta de Govern d’aquesta Corporació aprovà, les
Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic
o social que tinguin per finalitat la promoció i realització d’accions destinades a
promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2012.
Per la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2012, es va aprovar un dictamen
d’atorgament de subvencions (núm. 479/12), en primera convocatòria, per a les
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, d’acord amb les Bases
més amunt esmentades i la proposta formulada per l’òrgan col·legiat creat a tal efecte i
formalitzada en la corresponent Acta, la qual s’adjuntava com annex.
En l’Acta annexada al referit dictamen, figurava l’atorgament, entre d’altres, de les
següents subvencions:
Per a Entitats
Núm. Operació
comptable

NIF

1203002842/206

XXXXXXXXX

1203002898/53

XXXXXXXXX

Entitat

Projecte

Temporada de concerts de
Fundació
Privada
l'Orquestra Barcelona
Orfeó de Sants
Filharmònica de l’Òrfeó de Sants
Federació d'Entitats
Diverses Festes de primavera
Tradicionals de Sant
2012
Feliu de Llobregat

Concedit
2012

Total

110

800

80

500

Per la Junta de Govern de data 25 d’octubre de 2012, es va aprovar un dictamen
d’atorgament de subvencions (núm. 627/12), en segona convocatòria, per a les
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, d’acord amb les Bases
esmentades i la proposta formulada per l’òrgan col·legiat creat a tal efecte i
formalitzada en la corresponent Acta, la qual s’adjuntava com annex.
En l’Acta annexada al referit dictamen, figurava l’atorgament, entre d’altres, de les
següents subvencions:
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Per a Ajuntaments
Núm. Operació
comptable

NIF

1203004088/43

XXXXXXXX

Entitat

Projecte

Ajuntament de Viver i
Festes d'Octubre a Serrateix
Serrateix

Punts

Concedit
2012

30

700

Concedit
2012

Total

228

2.100

217

2.000

130

1.200

109

1.000

54

500

54

500

43

400

Per a Entitats
Núm. Operació
comptable

NIF

1203004106/8

XXXXXXXX

1203004106/13

XXXXXXXX

1203004106/42

XXXXXXXX

1203004106/55

XXXXXXXX

1203004106/150 XXXXXXXX
1203004106/154 XXXXXXXX
1203004106/171 XXXXXXXX

Entitat

Projecte

Associació Coordinadora Els Trabucs fan festa durant el
Trabucaires de Catalunya segon semestre
Voces flamencas incluyendo el
Centro Regional de
Aniversario de la Entidad, mes
Múrcia de Sabadell
de noviembre
CCA Hdad. Ntra. Sra. Del
Aniversari i canvi de vares
Rocío de Mataró
Colla de Geganters de
Trobada Comarcal del Maresme
Caldes d'Estrac
(2ª elecció del hereu)
Unión Extremeña de
Fomentar Cultura Extremeña
L'Hospitalet
Associació Folklòrica
Tradicions a l'Esbart
Mare Nostrum
Agrupació de Cultura
XXXè Aniversari Agrupació de
Popular de Castelldefels
Cultura Popular de Castelldefels

D’acord amb el punt 20 de les Bases reguladores, “Les subvencions atorgades en
primera convocatòria hauran de justificar-se en el termini màxim de tres mesos
després d’acabada l’activitat i com a data límit el dia 30 de setembre de 2012.
Les subvencions atorgades en segona convocatòria hauran de justificar-se com a data
límit el dia 28 de febrer de 2013”.
D’acord amb el punt 21.1. de les Bases reguladores, “En el cas que els documents
presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim
improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas
que s’hagués avançat el seu pagament”.
Malgrat els requeriments adreçats a les diverses entitats esmentades anteriorment,
aquestes no han presentat la documentació justificativa, tal com estableixen les Bases
reguladores de la convocatòria.
Vist l’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i articles 70.3,71,72 i 84 del RD 887/2006, 21 de juliol, d’aprovació del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Vist l’article 23 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB
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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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de Cultura eleva, a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment la següent subvenció atorgada en primera convocatòria,
segons les Bases específiques en règim de concurrència competitiva, de subvencions
per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012;
ja que, malgrat els infructuosos intents de fer arribar a l’entitat el requeriment de
justificació per diversos mitjans, i desprès d’haver mantingut nombroses converses
amb el representant legal d’aquesta, és dona la circumstància de que l’entitat s’ha
dissolt:
Nom entitat
Fundació Privada Orfeó de Sants

NIF

Import

Op. comptable

XXXXXXXX

800 €

1203002842/206

Segon.- Revocar inicialment la següent subvenció atorgada per no haver presentat
documentació requerida, d’acord amb el punt 20.3.3) de les Bases reguladores.
Nom entitat
Federació d'Entitats Tradicionals de Sant Feliu de
Llobregat

NIF

Import

Op. comptable

XXXXXXXX

500 €

1203002898/53

Tercer.- Revocar inicialment les subvencions relacionades atorgades en segona
convocatòria, segons les Bases específiques en règim de concurrència competitiva, de
subvencions per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per
a l’any 2012; ja que, a data d’avui, malgrat els requeriments efectuats, les entitats
beneficiàries no han presentat la documentació justificativa especificada a les Bases
reguladores, o havent estat aportada, presenten anomalies que no han estat
subsanades:
Nom entitat
Ajuntament de Viver i Serrateix
Associació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya
Centro Regional de Múrcia de Sabadell
CCA Hdad. Ntra. Sra. Del Rocío de Mataró
Colla de Geganters de Caldes d'Estrac
Unión Extremeña de L'Hospitalet
Associació Folklòrica Mare Nostrum
Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
700 €
2.100 €
2.000 €
1.200 €
1.000 €
500 €
500 €
400 €

Op. comptable
1203004088/43
1203004106/8
1203004106/13
1203004106/42
1203004106/55
1203004106/150
1203004106/154
1203004106/171

Quart.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les la revocació inicial passarà a definitiva.
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Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
ÀREA D’HISENDA , RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del President, aprovar
l’actualització dels factors del complement específic.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Per Decret de la presidència delegada de l’Àrea de Govern Local de data 8 de març de
2006, es disposà l’adequació de les denominacions dels diferents conceptes que
integraven el complement específic per tal de dotar-los d’una major coherència.
D’ençà d’aquella adequació s’han produït modificacions legislatives i normatives que
han afectat tant a les condicions de treball (jornada, horaris) com a alguns dels
aspectes que configuraven els factors integrants del complement específic, cosa que
unida a la voluntat de racionalitzar i simplificar l’estructura retributiva per tal de garantir
una ordenació coherent amb la realitat vigent, fan necessari procedir a la revisió i
actualització dels conceptes retributius que apareixen en la nòmina mensual.
L’ordenació de l’agrupació i denominació del factors del complement específic, tal com
s’explica en l’informe de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de 5 de
novembre de 2014 que acompanya aquesta proposta, no comporta cap increment
retributiu ni amb caràcter particular ni general.
El president de la Diputació de Barcelona va resoldre delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4. h) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la presidència núm.
11876/13, d’11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de
2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- Disposar l’actualització dels diferents conceptes retributius que integren el
complement específic d’acord amb els factors que es detallen a continuació i que
substitueixen els fins ara vigents:


Factors vinculats al grau de dedicació i a la incompatibilitat: factor de jornada
ampliada, factor de dedicació exclusiva, factor de plena dedicació i factor de
lliure disponibilitat.
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Factors vinculats a les condicions de treball: factor de localització fix, factor de
desplaçament, factor de nocturnitat i factor de perillositat / penositat.



Factors vinculats a la responsabilitat i a la dificultat tècnica: factor base, factor
de supervisió, factor de càrrec docent i factor d’homologació carreres.

Segon.- Fixar els efectes d’aquesta adequació a 1 de desembre de 2014.
Servei de Programació
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de vint-i-tres mil cent seixanta-cinc euros amb vint-i-dos
cèntims (23.165,22) € a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
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de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Llinars del Vallès presentà en data 31 de juliol de 2014 una sol·licitud
d'un préstec de 170.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 170.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 170.000 €
amb una subvenció d’import de 23.165,22 €, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el
BOPB de 23 de desembre de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de vint-i-tres mil cent seixanta-cinc euros amb vint-idos cèntims (23.165,22) € a l'Ajuntament de Llinars del Vallès per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 31 de juliol de
2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Llinars del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de vuitanta-vuit mil cinc-cents setanta-dos euros amb
noranta cèntims (88.572,90) € a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a l’objecte de
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subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 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:
1. Antecedents:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Mollet del Vallès presentà en data 22 de maig de 2014 una sol·licitud
d'un préstec de 650.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Tramitada la sol·licitud i la documentació presentada davant el BANCO DE
SABADELL, SA, aquest va trametre, en data 6 de juny de 2014, la comunicació de
denegació de l’operació.
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La Base 17.2 del Plec de Bases reguladores del procés de selecció (BOPB de 11 de
febrer de 2013) disposa:
“El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la
gestió d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada
sol·licitud, sobre la quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit
concertada.
L’entitat financera seleccionada haurà de donar resposta, en un termini de 15
dies hàbils, sobre la viabilitat de l’operació.
Quant l’entitat peticionaria reuneixi les condicions legals per endeutar-se i, en el
cas que sigui necessària, disposi de l’autorització del Departament d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i l’entitat financera seleccionada
tingui dubtes sobre la seva viabilitat, serà la Comissió d’avaluació del concert
l’encarregada de resoldre aquests expedients.”
Vista l’esmentada comunicació de l’entitat bancària i com a conseqüència de què es
considerava no viable l’operació , es va procedir a sotmetre a la Comissió d’avaluació
del concert l’anàlisi d’aquest expedient.
Reunida la Comissió el passat 30 de juny de 2014, el Banco de Sabadell, SA reiterava
que l’operació de préstec sol·licitada per l’ Ajuntament de Mollet del Vallès presenta
problemes financers per poder concedir-li l’import sol·licitat i considerava que no era
viable.
Sobre la base d’aquesta argumentació, es va proposar la denegació de la subvenció
del tipus d’interès d’aquest en el marc del Programa de Crèdit Local a la Junta de
Govern de data 24 de juliol de 2014 que va aprovar i l’esmentat acord es va comunicar
a l’Ajuntament.
2. Proposta:
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat en data 23 d’octubre a Diputació de
Barcelona que l’operació ha estat reconsiderada i sancionada favorablement el 16
d’octubre de 2014 per l’import de 650.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una
carència de 12 mesos per finançar inversions.
Així mateix, l’ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat sol·licitud de revisió de
l’expedient en data 23 d’octubre de 2014 amb motiu de la reconsideració del Banco de
Sabadell, SA.
D’aquesta operació, és susceptible de subvenció per part de la Diputació de Barcelona
l’import total de 650.000 € amb una subvenció d’import de 88.572,90 €, corresponent
als interessos, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import
de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atesa l’esmentada petició, resulta procedent revisar l’expedient de concessió de la
subvenció del tipus d’interès d’aquest préstec en el marc del Programa de Crèdit
Local, i per això, cal deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 24 de
juliol de 2014 (núm. 378/14) en virtut del que disposa l’article 105.1 de la L 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb la revocació dels actes desfavorables, en base a
què aquesta revocació no constitueix dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni
resulta contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic ni a l’ordenament jurídic.
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.- Deixar sense efecte l’acord de data 24 de juliol de 2014 (núm.378/14), pels
motius que consten a la part expositiva, i SUBVENIR en un import de vuitanta-vuit mil
cinc-cents setanta-dos euros amb noranta cèntims (88.572,90) € a l'Ajuntament de
Mollet del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A.,
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i
l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del
Programa de Crèdit Local en data 22 de maig de 2014, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mollet del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de trenta-tres mil set-cents noranta-quatre euros amb
cinquanta-cinc cèntims (33.794,55) € a l'Ajuntament de Torelló, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 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
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finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Torelló presentà en data 1 d'octubre de 2014 una sol·licitud d'un
préstec de 248.004,26 € 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 Torelló.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 248.004,26 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
248.004,26 € amb una subvenció d’import de 33.794,55 €, 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
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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 trenta-tres mil set-cents noranta-quatre euros amb
cinquanta-cinc cèntims (33.794,55) € a l'Ajuntament de Torelló per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 1 d'octubre 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 Torelló, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de quaranta-cinc mil quatre-cents vuitanta-dos euros amb
cinquanta-un cèntims (45.482,51) € a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
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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 Sant Pol de Mar presentà en data 8 d'octubre de 2014 una sol·licitud
d'un préstec de 333.777,39 € 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 Sant Pol de Mar.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 333.777,39 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
333.777,39 € amb una subvenció d’import de 45.482,51 €, 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 quaranta-cinc mil quatre-cents vuitanta-dos euros
amb cinquanta-un cèntims (45.482,51) € a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar per
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
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segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 8 d'octubre 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 Sant Pol de Mar, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
25.- Dictamen pel qual es 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 “Estalvi energia i millora equipaments”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Argentona.- 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'Argentona, presentada en
data 16/10/2014 per finançar la inversió “Estalvi energia i millora equipaments” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
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'Argentona
Estalvi energia i millora equipaments
175.000 €
0%
10
104/2014

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.
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-tres mil setanta-cinc (173.075) € per a
finançar l’actuació local “Inversions 2014”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.- 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 Corbera de Llobregat,
presentada en data 14/10/2014 per finançar la inversió “Inversions 2014” i que aquesta
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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 Corbera de Llobregat
Inversions 2014
173.075 €
0%
10
107/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-tres mil setanta-cinc 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 pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import mil nou-cents vint-i-cinc (1.925) € per a finançar
l’actuació local “Desfibrilador”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
presentada en data 14/10/2014 per finançar la inversió “Desfibrilador” 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 Corbera de Llobregat
Desfibrilador
1.925 €
0%
5
106/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de mil nou-cents vint-i-cinc euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
28.- Dictamen pel qual es 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 “Projectes River Park”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
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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 Pont de Vilomara i Rocafort,
presentada en data 21/10/2014 per finançar la inversió “Projectes River Park” 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 del Pont de Vilomara i Rocafort
Projectes River Park
175.000 €
0%
10
109/2014
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc
mil (175.000) € atorgat per finançar l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, mantenint vint-i-cinc mil (25.000) € a
l’esmentada finalitat i destinant cent cinquanta mil (150.000) € al finançament de
l’actuació “Arranjament plaça Clavé”, amb les condicions inicials, a l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet:
Actuació:

Mirador del riu i raval Clot

Import crèdit:

175.000 €

Interès:

0%

Anualitats:
Referència:

10
95/2013

En data 20/10/14 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 1/9/14, per destinar 150.000 € a “Arranjament
plaça Clavé”.
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 Crédit 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 19/12/13 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Mirador del riu i raval Clot
25.000 €
0%
10
95/2013

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de cent cinquanta mil euros.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 20/10/14 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 pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) €, provinents del
crèdit per a “Mirador del riu i raval Clot”, per a finançar l’actuació local
“Arranjament plaça Clavé”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Mirador del riu i raval Clot
175.000 €
0%
10
95/2013

En data 20/10/14 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 1/9/14, per destinar 150.000 € a “Arranjament
plaça Clavé”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
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Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit 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 “Mirador del riu i raval Clot”:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Arranjament plaça Clavé
150.000 €
0%
10
105/2014

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 20/10/14 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.
31.- Dictamen pel qual es proposa modificar la quantia del crèdit concedit al
Consell Comarcal del Vallès Occidental, en desenvolupament del Pla
“Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2014, per acord de la Junta
de Govern de data 25 de setembre de 2014, en el sentit de fixar-ho en un milió
cinc-cents noranta-un mil dos-cents dotze (1.591.212) €, quantitat acceptada per
l’esmentat Consell Comarcal.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 24 de juliol de 2014, aprovà
el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014” (acord plenari núm.
105/14, BOPB 29.7.2014), la finalitat del qual, d’acord amb el seu punt segon, apartat
1, és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria.
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 25 de
setembre de 2014, va concedir al Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el marc
d’aquell Pla, la quantitat d’1.780.630 €.
En data 22 d’octubre de 2014, per Decret 138/2014 de la Presidenta del Consell
Comarcal (registre d’entrada 1440017764), l’esmentat Consell Comarcal ha acceptat el
crèdit per un import d’1.591.212€, import inferior al concedit per la Diputació
inicialment.
Atès que l’apartat 4.b) del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals
2014” estableix que correspon a la Junta de Govern l’adopció de l’acord de concessió
o denegació de les sol·licituds presentades, cal entendre que l’acord de modificació
també s’atribueix al mateix òrgan.
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar el crèdit concedit al Consell Comarcal del Vallès Occidental per
acord de la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014, en desenvolupament
del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014” de la Diputació de
Barcelona, en el sentit de reduir l’import concedit inicialment, en els termes següents:
Consell Comarcal beneficiari
Consell Comarcal del Vallès Occidental

NIF
XXXXXXXX

Import crèdit
1.591.212

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82020 en un import de cent vuitanta nou mil quatre-cents divuit euros
(189.418,00 €).
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un
vehicle com a bé no utilitzable, donar-lo de baixa de l’inventari i autoritzar la
seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Gerència de Serveis de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha comunicat a
aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient
administratiu oportú per a la cessió d’un vehicle, a l’Ajuntament de Sant Quirze de
Besora.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha sol·licitat a la Diputació de
Barcelona la cessió d’un vehicle.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 5 de
novembre de 2014, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
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Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efecte no utilitzable.
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per cap altre Servei o departament de la
Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques tècniques, i al seu grau
d’obsolescència.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora s’ha mostrat interessat en l’esmentat
bé, per tal de destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el
registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per
a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
data 5 de novembre de 2014, respectivament.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de la
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència
núm.11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de
desembre de 2013).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Declarar el bé moble relacionat a l’annex, que serà cedit a l’Ajuntament de
Sant Quirze de Besora, com a efecte no utilitzable per a la Diputació de Barcelona,
d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de
béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de
“baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament de Sant Quirze de
Besora, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, que haurà de ser
notificada a la Diputació de Barcelona.
La cessió comportarà l’obligació per part de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora,
d’efectuar la contractació de la pòlissa d’assegurances, així com del canvi de titularitat
del vehicle a la Direcció General de Trànsit.
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Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora per al
seu coneixement i efecte.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria número 2014/5933 per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense afany de
lucre representatives del sector comercial i de serveis, corresponent a l’any
2014, per un import total de dos-cents mil (200.000) €.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que la Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2014, aprovà
el dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense
afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 2014, per un
import total de dos-cents mil (200.000) €.
Vist que la base dotzena de les esmentades bases reguladores preveu que la proposta
de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: el Diputat
delegat de Comerç que presidirà la Comissió, un representant de la Presidència de la
Corporació, la coordinadora en Matèria de Comerç, o persona en qui delegui, la cap
del Servei de Comerç Urbà, o persona en qui delegui, un/una tècnic/ca superior de
Comerç, un/una tècnic/ca superior de Comerç que actuarà com a secretari/ària i
elaborarà l’acta.
Vist que la base tretzena de les esmentades bases reguladores preveu que
s’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
Vista l’acta de la sessió de l’òrgan col·legiat de data 9 d’octubre de 2014, i que resta a
l’expedient, en què es recull la proposta de concessió de les subvencions.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13, publicat en el BOP de 21 de febrer de 2013),
modificat parcialment pel Decret de data 29 d’abril de 2013 (núm. de registre 3667/13,
publicat en el BOP de 27 de maig de 2013) va acordar delegar en la Junta de Govern
la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
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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.- Aprovar la següent relació de subvencions en el marc de la convocatòria
número 2014/5933 de “Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre
representatives del sector comercial i de serveis, any 2014”.
Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

Projecte de
dinamització Roda
de Ter
Unió de Botiguers i Diari de la Fira
Comerciants de
Modernista de
Canet de Mar
Canet de Mar
Associació de
comerç
Shopping Night
Badacentre
Asociación de
comerciantes y
Campanyes de
vecinos del Paseo
comunicació
de la Salud de
Badalona
Associació de
Gran Outlet de
Botiguers i Serveis
Badalona
del Progrés
Associació de
Comprar a Santa
comerciants de
Santa Coloma de Coloma té Premi!
Cervelló
Associació
Denim Shop-Art
Terrassa Centre
Terrassa
Associació de
Tots junts amb el
Comerciants de
reciclatge
Castellar del Vallès
ACI Agrupació del
Comerç i la
Targeta ciutat
Indústria de Santa
Coloma
Especial 25
Agrupación de
Aniversari de
comerciantes de la l'Agrupació
calle Perez Galdós Comerciants
Perez Galdós
Associació Centre Projecte
Vila
dinamització 2014
Associació Roda
de Comerciants
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Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

100

1.000,00

1403004567.1

100

1.000,00

1403004567.2

100

10.000,00

1403004567.3

100

10.000,00

1403004567.4

100

15.000,00

1403004567.5

100

900,00

1403004567.6

100

20.000,00

1403004567.7

95

1.700,00

1403004567.8

90

20.000,00

1403004567.9

90

4.000,00

1403004567.10

90

20.000,00

1403004567.11
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Entitat
Agrupació de
botiguers i
comerciants de
Moià (ABIC Moià)
Manlleu Associació
de Comerciants
Associació de
Comerç i Serveis
de Sant Boi. Sant
Boi una Gran
Botiga
Associació Sant
Cugat Comerç
Unió
d'Associacions del
Comerç de
Montcada Centre
Comerç
Unió de Botiguers
d'Artés (UBA)
Unió de Botiguers,
Comerciants i
Professionals de
Llinars del Vallès
Unió de
Comerciants de les
Roquetes del
Garraf.
Associació de
comerciants El
Carrer de Sant Boi
Associació de
Marxans de
Badalona

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

Nom Projecte

Punts

Campanya "serem
10"

85

1.500,00

1403004567.12

Temps de comerç

75

2.000,00

1403004567.13

Activitats de
dinamització
programa 2014

75

1.000,00

1403004567.14

Nit de compres.
"La nit en Blanc"

70

4.000,00

1403004567.15

Fira del Comerç i
de l'Aigua de
Montcada i Reixac

70

1.500,00

1403004567.16

Campanyes de
comunicació del
comerç d'artes

70

1.500,00

1403004567.17

Dinamització
comercial

65

1.000,00

1403004567.18

Benvinguda a
l'estiu

65

1.000,00

1403004567.19

Eix comercial el
carrer

65

1.000,00

1403004567.20

Captació i
fidelització de
clients dels
Encants de
Badalona

65

3.000,00

1403004567.21

65

3.000,00

1403004567.22

65

2.000,00

1403004567.23

Associació de
Comerciants, veins
i amics del Cap de Shopping Night
la Vila i Carrer
Jesus, de Sitges
Associació
comerciants,
Open Night
professionals i
empreses de
Granollers A-14
Serveis de
Granollers Centre
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

Entitat
Federació del
Comerç, la
Industria i el
Turisme del
Masnou
Unió de
comerciants i
industrials de
Caldes
Sabadell Comerç
Centre
Associació
Comerciants
Comerç Creu

XXXXXXX

Associació de
comerciants
Vilatorta i
Vilalleons

XXXXXXX

Unió de Botiguers
de Vallirana

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Associació Eix
Comercial Sant
Pere de Terrassa
Associació de
Comerciants de
Sant Llorenç
Savall
Associació de
Comerciants del
Voltreganès
Comerços
associats de
Premià de Mar
Associació de
Comerciants de
Badia del Vallès
Associació de
Comerciants El
Foix Comerç del
Foix
UBIC Manresa

Nom Projecte

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

Plataforma wap

65

1.500,00

1403004567.24

Fira Tast i
Shopping

65

2.000,00

1403004567.25

Nit de Compres

65

2.000,00

1403004567.26

Subvenció Pla
Dinamització

65

2.000,00

1403004567.62

60

2.000,00

1403004567.27

55

1.500,00

1403004567.28

Fashion and
dinner Friday

55

1.000,00

1403004567.29

Dinamització del
comerç de Sant
Llorenç Savall

55

1.000,00

1403004567.30

Campanya de
comunicació

55

1.000,00

1403004567.31

Comprar a Premià,
té premi

55

1.400,00

1403004567.32

IV Mostra del
Comerç

55

1.000,00

1403004567.33

Anem Endavant

55

1.000,00

1403004567.34

Retolació dels
accessos als
aparcaments de
Manresa

55

2.500,00

1403004567.35

Campanya de
dinamització del
comerç local de
Sant Julià de
Vilatorta i
Vilalleons
Posada en marxa
d'una aplicació
mòbil
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

Captació i
Agrupació de
fidelització
Serveis i
d'operadors
Comerciants de La
comercials i de la
Garriga
clientela
Unió de Botiguers i
Les Gangues a la
Comerciants de
Bossa!
Berga
Associació de
Incrementar el pas
Comerciants de
de vienants a l'eix
Lliçà de Vall
comercial
Pla de
dinamització
Associació de
comercial 2014 de
Comerciants i
l'Associació de
Professionals de
Comerciants i
Fondo Comerç
Professionals de
Fondo Comerç
Campanya de
Associació de
Nadal de
Comerciants de
comunicació i
captació del
Gironella
comerç a Gironella
"Can'Oriach
Nit de compresComerç"
Somnis d'una nit
Agrupació de
Incentivem el
Comerciants de
nostre comerç
Torelló
Associació de
Comeciants
Dinamització
Sobrerroca, Plaça Sobrerroca, plaça
Major i Voltans
Major
Manresa
Associació de
Promoció,
Comerciants
animació i comerç
Tordera Centre
a Tordera
Unió de Botiguers Calendari UBR
de Ripollet
2014
Els Comerciants
Associació de
Rutes Comercials
Comerciants de
Santa Perpètua de
Mogoda
Ronçana Comerç
Actiu, Associació
de comerciants,
Bosses de
productors
Poliéster
artesans,
reutilitzables
emp.ser.prof.
Ronçana
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Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

55

1.000,00

1403004567.36

55

1.000,00

1403004567.37

55

1.000,00

1403004567.38

55

8.500,00

1403004567.39

55

1.000,00

1403004567.40

55

2.000,00

1403004567.41

55

1.000,00

1403004567.42

55

1.000,00

1403004567.43

55

1.000,00

1403004567.44

55

1.000,00

1403004567.45

55

1.000,00

1403004567.46

55

1.000,00

1403004567.47
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

Entitat

XXXXXXX

Associació de
Comerciants
Malgrat Centre

XXXXXXX

Cerdanyola
Comerç i Serveis

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Associació de
comerciants de
Sant Fost de
Campsentelles
Unió de Botiguers i
Comerciants
d'Igualada
Unió de Botiguers i
comerciants de
Montmeló (UBCM)
Associació de
Comerç i Serveis
Xarxa comercial de
Viladecans
Associació de
Comerços i
Serveis de
Masquefa

Nom Projecte
Dinamització
comercial Malgrat
Centre
Promoció de la
Pista de Gel de
Cerdanyola del
Vallès

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

55

1.000,00

1403004567.63

55

3.000,00

1403004567.48

Fira de botiguers
de Sant Fost

55

1.000,00

1403004567.64

Creació i
implantació nova
imatge corporativa

50

6.000,00

1403004567.49

Revista tres creus

50

1.500,00

1403004567.50

Dinamització del
comerç local amb
activitats als eixos

50

1.000,00

1403004567.51

Promoció del Petit
comerç local

50

1.000,00

1403004567.52

50

6.000,00

1403004567.53

50

1.000,00

1403004567.54

50

1.000,00

1403004567.55

50

1.000,00

1403004567.56

50

4.000,00

1403004567.57

50

1.000,00

1403004567.58

50

1.000,00

1403004567.59

Pla de
dinamització
comercial 2014
Millora de la marca
Associació Grup
de Comerciants de comercial de
Santa Eulàlia
Santa Eulàlia
Unió de Botiguers i
Fidelització de
Comerciants de
clients
Santa Maria de
Palautordera
Associació de
Comerciants del
Maig. Fira Festa
Carrer Barcelona
de Manresa 2002
Mataró ciutat
Unió de Botiguers
turistica i
de Mataró
comercial
Associació de
Campanya de
Comerciants Eix
Nadal
Terrassa Nord
Associació de
Passarel.la de
Comerciants i
Empresaris Gent
moda
de Pineda
Tot Comerç (Viu
Comerç)
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

Entitat

XXXXXXX

Tona Punt de
Comerç

XXXXXXX

Unió de Botiguers
de Cardona

Nom Projecte
Dinamització i
promoció del
comerç de Tona
Accions de
promoció del
comerç associat a
la Unió de
comerciants de
Cardona per a la
captació i
fidelització de
clientela.

Punts

Total
Subvencionat

50

2.000,00

1403004567.60

50

2.000,00

1403004567.61

Segon.- Desestimar les sol·licituds següents per
pressupostària i per haver assolit una menor puntuació.
Annex 2 Sol·licituds Desestimades
CIF
Entitat
XXXXXXXX Associació Empresaris dels Trullols
XXXXXXXX Associació de Marxants del Maresme

Núm. Op.
Comptable

manca

de

disponibilitat

Nom Projecte
Acció Promoció "Els Trullols"
Gestor d'aplicacions mòbils al
nùbol

Punts
20
20

Tercer.- Excloure les sol·licituds següents per no complir amb els requisits de la
convocatòria.
Annex 3 Sol·licituds Excloses
CIF
Entitat
Associació de
XXXXXXXX Comerciants de
Matadepera
Associació de Botiguers i
XXXXXXXX Empresaris de
Castellterçol
Associació Comerciants
XXXXXXXX
Collblanc la Torrassa

XXXXXXXX

Associació de paradistes
de Sant Adrià de Besòs

Ronçana Comerç Actiu,
Associació de
XXXXXXXX comerciants, productors
artesans, emp.ser.prof.
Ronçana

Nom Projecte

Motiu de l'exclusió

Matadepera comerç es
modernitza

Fora de termini

Pla de dinamització

Manca de documentació

Fira stock al setembre

Manca de documentació

No acompleix la base 4.1”
Quedaran excloses les
associacions de paradistes
Promoció i Comunicació
dels mercats municipals,
els Gremis i qualsevol altra
associació sectorial”

App Mòbils

104/182

No acompleix la base 6.
“Només es podrà
presentar una sol·licitud
per entitat sol·licitant”

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Annex 3 Sol·licituds Excloses
CIF
Entitat
Ronçana Comerç Actiu,
Associació de
XXXXXXXX comerciants, productors
artesans, emp.ser.prof.
Ronçana
Ronçana Comerç Actiu,
Associació de
XXXXXXXX comerciants, productors
artesans, emp.ser.prof.
Ronçana
Ronçana Comerç Actiu,
Associació de
XXXXXXXX comerciants, productors
artesans, emp.ser.prof.
Ronçana
Ronçana Comerç Actiu,
Associació de
XXXXXXXX comerciants, productors
artesans, emp.ser.prof.
Ronçana

Nom Projecte

Motiu de l'exclusió

Botiga on line magento

No acompleix la base 6.
“Només es podrà
presentar una sol·licitud
per entitat sol·licitant”

Fira Open Afternoonnight

No acompleix la base 6.
“Només es podrà
presentar una sol·licitud
per entitat sol·licitant”

Publicació revista
l'aparador

No acompleix la base 6.
“Només es podrà
presentar una sol·licitud
per entitat sol·licitant”

Pantalla publicitaria

No acompleix la base 6.
“Només es podrà
presentar una sol·licitud
per entitat sol·licitant”

Quart.- Aplicar la despesa total de dos-cents mil (200.000) € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30301/431A0/48901 del pressupost de l’exercici 2014.
Cinquè.- Notificar aquests acords a les entitats interessades.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga del conveni, per a l’any 2015, subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, per al funcionament del servei
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH), així com aprovar una addenda al
dit conveni, fixant una aportació de la Corporació de dos-cents noranta-set mil
tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims (297.352,80)€.- 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:
Que, en data 5 de desembre de 2012 es va subscriure entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per al
funcionament del servei d’OFIDEUTE, la minuta del qual va ser aprovada per Decret
del president de la Diputació de Barcelona, de data 30 de novembre de 2012,
prorrogat per a l’any 2014 per Decret del president de la Diputació de Barcelona de
data 20 de desembre de 2013.
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Que actualment ja s’han iniciat els tràmits per procedir a la pròrroga del conveni, fins el
31 de desembre de 2015, amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al
funcionament del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (OFIDEUTE).
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 19 de
desembre de 2013, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per al
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH).
El conveni esmentat va ser subscrit en data 20 de gener de 2014.
El pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest
conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.
El pacte onzè estableix que es podrà prorrogar per períodes anuals i per acord exprés
de les parts.
Es vol prorrogar el conveni de col·laboració amb l’objectiu de continuar prestant un
servei d’atenció a les persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris
dels seus habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i
de resposta davant del problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la
proximitat al servei d’assessorament i de intermediació en l’àmbit hipotecari, al llarg de
l’any 2015.
A partir de l’1 de gener de 2015 es vol augmentar el número d’hores setmanals,
passant de 148 hores a 190 hores.
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, prevista per a l’any 2015,
ascendeix a la quantitat total màxima de dos-cents noranta-set mil tres-cents
cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims (297.352,80) €, per la realització de 190
hores setmanals durant 48 setmanes de prestació i un cost per hora de 32,44 €.
Que els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la pròrroga, per a l’any 2015, del conveni subscrit, en data 20 de
gener de 2014, entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, per continuar amb el funcionament d’un servei d’intermediació en deute de
l’Habitatge (SIDH).
Segon.- Aprovar l’Addenda al conveni subscrit, en data 20 de gener de 2014, entre la
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, per continuar amb
el funcionament d’un servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta
de la qual es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SUBSCRIT EN DATA 20 DE GENER
DE 2014, ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI
D’ADVOCATS DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI
D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH)
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada
d’acord amb 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; assistida per la secretària delegada, Sra. Laura
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
Corporació núm.: 12577/13, de 16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de gener
de 2014.
COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA (ICAB), representat l’Excel·lentíssim Senyor
Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (en endavant ICAB)
ANTECEDENTS
I.- Que, en data 5 de desembre de 2012 es va subscriure entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per al funcionament del
servei d’OFIDEUTE, la minuta del qual va ser aprovada per Decret del president de la
Diputació de Barcelona, de data 30 de novembre de 2012, prorrogat per a l’any 2014 per
Decret del president de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre de 2013.
II.- Que actualment ja s’han iniciat els tràmits per procedir a la pròrroga del conveni, fins el
31 de desembre de 2015, amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al funcionament
del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (OFIDEUTE).
III.- Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 19 de
desembre de 2013, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH).
IV.- Que el conveni esmentat va ser subscrit en data 20 de gener de 2014.
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V.- Que el pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest
conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.
VI.- Que el pacte onzè estableix que es podrà prorrogar per períodes anuals i per acord
exprés de les parts.
VII.- Que es vol prorrogar el conveni de col·laboració amb l’objectiu de continuar prestant un
servei d’atenció a les persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels
seus habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta
davant del problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei
d’assessorament i de intermediació en l’àmbit hipotecari, al llarg de l’any 2015.
VIII.- Que a partir de l’1 de gener de 2015 es vol augmentar el número d’hores setmanals,
passant de 148 hores a 190 hores.
IX.- Que l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, prevista per a l’any 2015,
ascendeix a la quantitat total màxima de Dos-cents noranta-set mil tres-cents cinquanta-dos
euros amb vuitanta cèntims (297.352,80) €, per la realització de 190 hores setmanals durant
48 setmanes de prestació i un cost per hora de 32,44 €.
X.- Que la minuta de la present Addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona de data ............................................
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.Prorrogar, per a l’any 2015, el conveni subscrit, en data 20 de gener de 2014, amb les
modificacions del pacte quart del conveni relatiu al total d’hores de prestació i del pacte
cinquè en relació al finançament.
Segon.Modificar el pacte quart que quedarà redactat de la següent manera:
El total d’hores de prestació serà de 190 hores setmanals, repartides pels diferents punts
SIDH oberts a la demarcació de Barcelona i que són competència de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
Tercer.Modificar el pacte cinquè que quedarà redactat de la següent manera:
La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona per a la
prestació d’aquest servei en funció de les hores de servei setmanals previstes.
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del càlcul de
l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques d’orientació dutes a
terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, d’acord amb les determinacions que es
contenen en el pacte tercer.
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L’import màxim de l’aportació econòmica a percebre pel Col·legi d’Advocats durant la
vigència del present conveni és de Dos-cents noranta-set mil tres-cents cinquanta-dos
Euros amb vuitanta cèntims (297.352,80) €, desglossats de la següent manera:
-

Dos-cents noranta-cinc mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims
(295.852,80) € que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores
establert al pacte segon per 48 setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-dos
Euros amb quaranta-quatre cèntims (32,44) €. Aquesta aportació serà lliurada prèvia
presentació, abans del 31 de març de 2016, per part del Col·legi d’Advocats de
Barcelona del certificat conforme s’han realitzat efectivament les hores de prestació
acordades.

-

Mil cinc-cents (1.500) € aportats per a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona en la consecució dels objectius previstos en el present
conveni. L’adequada aplicació d’aquests fons econòmics, es verificarà mitjançant un
informe emès, abans del 31 de març de 2016, per la Comissió Mixta de coordinació,
quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès per l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona on consti la conformitat del cap del Servei d’Acció
Social.

No obstant el que es disposa als apartats anteriors s’admetran justificacions parcials de
períodes trimestrals d’activitat.
L’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona es concreta pel període
l’1 de gener al 31 desembre de 2015, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de
festiu i no es prestarà el servei, per l’import de Dos-cents noranta-set mil tres-cents
cinquanta-dos Euros amb vuitanta cèntims (297.352,80) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/60101/231A0/48900 del pressupost de la Corporació per a l’any 2015 i
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
Els municipis que acolliran els punt SIDH i les seves àrees d’influència, així com el nombre
d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació seran designats per la Diputació de
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, conjuntament.
Correspondrà a la Diputació de Barcelona la formalització dels convenis amb els municipis
acollidors del servei.
Així mateix la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de fer la difusió del servei entre els
municipis de la província de Barcelona.
I, com a prova de conformitat les parts signen per duplicat la present addenda en el lloc i la
data que s’assenyalen.”

Tercer- Autoritzar i disposar l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, per a
l’any 2015, al conveni de referència per un import de Dos-cents noranta-set mil trescents cinquanta-dos Euros amb vuitanta cèntims (297.352,80) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60101/231A0/48900 del pressupost de la Corporació per a
l’any 2015 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. Aquesta aportació
econòmica estarà desglossada de la següent manera:
Dos-cents noranta-cinc mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta
cèntims (295.852,80) € que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el
nombre d’hores establert al pacte segon per 48 setmanes de prestació i un cost per
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hora de trenta-dos Euros amb quaranta-quatre cèntims (32,44) €. Aquesta aportació
serà lliurada prèvia presentació, abans del 31 de març de 2016, per part del
Col·legi d’Advocats de Barcelona del certificat conforme s’han realitzat efectivament
les hores de prestació acordades.
Mil cinc-cents (1.500) € aportats per a les despeses de gestió sofertes per
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en la consecució dels objectius previstos
en el present conveni. L’adequada aplicació d’aquests fons econòmics, es verificarà
mitjançant un informe emès, abans del 31 de març de 2016, per la Comissió Mixta
de coordinació, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe
emès per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona on consti la conformitat del cap
del Servei d’Acció Social.
No obstant el que es disposa als apartats anteriors s’admetran justificacions parcials
de períodes trimestrals d’activitat.
Quart.- Notificar aquests acords al Col·legi d’Advocats de Barcelona.
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
tancament i la liquidació de la setena edició del premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela, així com revocar el premi atorgat a la Sra. Marta Ballester Frago en
la quantitat de dos mil cinc-cents (-2.500) €., corresponent al 50% del premi.- 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:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 d’abril de
2011 (BOPB de 5 de maig de 2011), es va aprovar la convocatòria i les bases de la
setena edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela i per acord, de data 30 de juny
de 2011 (BOPB d’11 de juliol de 2011), es va ampliar el termini de presentació de
sol·licituds fins el 15 de setembre de 2011.
Al punt 5.2 d’aquestes bases s’assenyala que “Els Ajuts als projectes de recerca es
lliuraran en tres pagaments. Un pagament inicial del 15%, un cop rebuda notificació
d’acceptació de l’ajut; el 35% es pagarà un cop presentat i acceptat un informe
d’evolució de la recerca; i el 50% restant es pagarà al final, en concloure i presentar el
projecte de recerca definitiu, dins dels terminis que s’estableixen al punt següent”.
El punt 5.3 assenyala que: “Per als projectes de recerca el lliurament de l’informe
d’evolució de la recerca no podrà excedir de 12 mesos a partir de la data de notificació
de l’ajut. El lliurament del projecte de recerca final no podrà excedir de 24 mesos a
partir de la data de notificació de l’ajut”.
En data de 22 de desembre de 2011 la Vice- Presidenta 4a i Presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones va dictar un decret (ref. Registre núm. 11517/11 ) de
concessió de la setena edició del “Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela”, atorgant un
ajut de cinc mil (5.000) € al projecte “Pràctiques comunitàries i rol dels professionals
als serveis socials a Catalunya i el Quebec: un anàlisi comparada” presentat per la
Sra. Marta Ballester Frago.
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En data 18 de gener de 2012 i número de registre de sortida 2096, es va notificar a la
Sra. Marta Ballester Frago l’aprovació de la concessió de l’ajut de 5.000.-€ amb
número d’operació comptable 1103005137 i a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/61104/231/A2/48100.
Efectuats els dos primers pagaments i atès que la Sra. Marta Ballester Frago no ha
presentat el projecte final en els terminis establerts al punt 5.3 de les Bases de la
setena edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela, s’ha de procedir a la revocació
del 50% de l’ajut atorgat
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 als apartats 3.3.b) i e) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 (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.- Revocar el 50% del premi atorgat a la Sra. Marta Ballester Frago, amb DNI
XXXXXXXX, per decret de la Vice–presidenta 4a i Presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, de data 22 de desembre de 2011, atesa la no presentació en
els terminis establerts, a les bases de la setena edició del Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela, del projecte final i no efectuar el pagament de la quantitat de 2.500.-€ que
quedava pendent
Segon.- Aprovar el tancament i liquidació de la Setena edició del Premi Josep Ma.
Rueda i Palenzuela, amb una economia a favor de la Diputació de Dos mil cinc-cents
(2.500) €.
Tercer.- Notificar els presents acords a la Sra. Marta Ballester Fargo.
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Protocol d’adhesió al programa “els serveis socials més a prop”.- Fou retirat el
present Dictamen.
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga, des de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016, de les
Bases per a la gestió i desenvolupament de programa de teleassistència, i
aprovar una addenda a les dites Bases, en virtut del qual es prorroga per un any
el contracte amb l’empresa prestadora del servei.- Fou retirat el present Dictamen.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
38.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2013/5427.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 11/07/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Torelló de data 04 de juliol de 2013 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos suports de 8 m.
d'alçada a la carretera BV-5224 del PK 4+530 al PK 4+531, al centre rotonda, i a la
carretera BV-5225 del PK 0+730 al PK 0+731, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Torelló (expedient núm. 2013/5427).
En data 09/09/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Torelló en data 04 de juliol de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 83.7 i 169 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- L’autorització es retirarà, si degut a la instal·lació es generen actuacions que puguin
ser perilloses per la seguretat vial.
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.
- 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
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aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament de Torelló en relació amb l’expedient número 2013/5427.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Torelló, autorització
d’obres d’instal·lació de dos suports de 8 m. d'alçada a la carretera BV-5224 del PK
4+530 al PK 4+531, al centre rotonda, i a la carretera BV-5225 del PK 0+730 al PK
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0+731, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Torelló (expedient núm.
2013/5427), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Torelló, amb domicili a efectes
de notificacions a Torelló (08570), carrer Ges d'Avall, 5, amb indicació dels recursos
procedents.
39.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm.
2014/6772.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 11/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de data 01 d'agost de
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de
conducció amb encreuament i de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-2002 al
PK 2+420, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels
Horts (expedient núm. 2014/6772).
En data 09/09/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 01
d'agost de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 104.d 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:
Pintat de pas de vianants
- S’instal·larà una regulació semafórica en la BV-2002. El manteniment i reparació de
la instal·lació semafórica serà de compte i càrrec exclusiu del sol.licitant.
- Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’establir la duració de les diferents
fases del semàfor per tal que no produeixi afectacions al trànsit de la carretera BV2002.
- No s’executarà el pas de vianants fins que no existeixi una continuïtat peatonal
protegida en tots 2 marges.
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- Es pas de vianants disposarà d’una visibilitat superior a la distància de parada.
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II.
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i
un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de vianants
amb una antelació suficient.
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat
Instal·lació de conducció amb encreuament
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de
domini públic.
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són
els encreuaments necessaris.
- L’encreuament de la calçada es realitzarà amb avanç subterrani on s'utilitzarà
màquina de perforació horitzontal, o bé, passarà sota el pont existent.
- Les obres s'iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta de
Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades, es
signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a contar el període de
garantia.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en relació amb l’expedient número 2014/6772.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, autorització d’obres d’instal·lació de conducció amb encreuament i de pintat de
pas de vianants, a la carretera BV-2002 al PK 2+420, ambdós marges, tram no urbà,
al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 2014/6772), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç dels Horts (08620), Plaça de la Vila, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
40.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2014/6781.- 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 19/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Casserres de data 08 d'agost de 2014 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la
carretera BV-4131 al PK 5+375, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Casserres (expedient núm. 2014/6781).
En data 23/09/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Casserres en data 08 d'agost de
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés la utilització de l’accés. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, per
raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir els elements autoritzats per variació de les característiques de
la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.
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Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament de Casserres en relació amb l’expedient número 2014/6781.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Casserres,
autorització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BV-4131 al PK 5+375,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Casserres (expedient núm.
2014/6781), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Casserres, amb domicili a
efectes de notificacions a Casserres (08693), carrer Escodines, 14, amb indicació dels
recursos procedents.
41.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Serveis Forestals Codina, SL, en resolució de l’expedient núm.
2014/6989.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 05/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Serveis Forestals Codina S.L. de data 28 d'agost de 2014 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BV-5207
del PK 3+300 al PK 4+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
L’Esquirol (expedient núm. 2014/6989).
En data 26/09/2014 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 Serveis Forestals Codina S.L. en data 28 d'agost de
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- 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.
- 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.
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per Serveis
Forestals Codina S.L. en relació amb l’expedient número 2014/6989.
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 BV-5207 del PK 3+300 al PK 4+000,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de L’Esquirol (expedient núm.
2014/6989), 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 XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
42.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Associació Can Soteras, en resolució de l’expedient núm. 2014/7023.- 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 08/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Associació Can Soteras de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera

125/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

BV-2243 al PK 1+549, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Piera
(expedient núm. 2014/7023).
En data 30/09/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Associació Can Soteras en data 8 de setembre de
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre i el suport fora de la
cuneta.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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
l’Associació Can Soteras en relació amb l’expedient número 2014/7023.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Associació Can Soteras, autorització
d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BV-2243 al PK 1+549, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Piera (expedient núm. 2014/7023), 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 l’Associació Can Soteras, amb domicili a
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents.

128/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Calaf, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la
finalitat de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per
a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu per
a la construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141b amb el
Passeig de Santa Calamanda al T.M. de Calaf”, i la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres
sostenibles.
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Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de
la LOEPSF.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF

Ajuntament de Calaf
XXXXXXXXX

Actuació

Projecte constructiu per la construcció d’una mini rotonda a
la cruïlla de la carretera N-141b amb el Passeig de Santa
Calamanda al T.M. de Calaf

14/X/112654
Codi XGL
Aportació de la Diputació 140.669,98 €
Periodificació
2014

140.669,98 €

Àmbit de concertació

“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

Classe de recurs

Ajut econòmic

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.
AJUNTAMENT DE CALAF, representat per l’Il·lma. Alcaldessa Sra. Mª Antonia Trullàs i
Povedano, assistida per la secretària de l’ens, Sra. Encarna Ferrando i Blade.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
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VI.

Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.

VII.

L’Ajuntament de Calaf i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu per la construcció d’una
mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141b amb el Passeig de Santa Calamanda
al T.M. de Calaf” amb un pressupost d’ execució per contracta de 183.695,24 €
redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

VIII.

L’objecte del projecte constructiu és definir les actuacions per reordenar la cruïlla de l’
Avinguda de Joan Miró ( carretera N-141b, P.K. 31+803 amb el Passeig de Santa
Calamanda, mitjançant la construcció d’ una rotonda de radi reduït, que permetrà
millorar les condicions de seguretat i accessibilitat de vehicles i vianants, i alhora
millorarà la qualitat urbana d’ aquest punt del municipi i el drenatge actual.

IX.

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

X.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Calaf i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Calaf
NIF
XXXXXXXXX
Projecte constructiu per la construcció d’una mini
Actuació
rotonda a la cruïlla de la carretera N-141b amb el Passeig
de Santa Calamanda al T.M. de Calaf
Codi XGL
14/X/112654
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
140.669,98 €
2014
140.669,98 €
G/50100/453A1/76243

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’ Ajuntament de Calaf serà l’administració encarregada de l’aprovació, licitació i execució
de les obres del “Projecte constructiu per la construcció d’una mini rotonda a la cruïlla de la
carretera N-141b amb el Passeig de Santa Calamanda al T.M. de Calaf”, amb un PEC de
183.695,24 € (IVA inclòs). Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació
de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Calaf a l’execució de les obres és de quarantatres mil vint-i-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (43.025,26) €.
La baixa que es produeixi en el procés d’ adjudicació del contracte d’ obres repercutirà
integrament sobre l’ aportació municipal.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Calaf.
L’ajuntament de Calaf no iniciarà les obres d’aquest conveni sense el preceptiu permís
d’obra de la Diputació de Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
L’ Ajuntament gestionarà amb l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) els
permisos escaients i sol·licitarà l’autorització pertinent de les obres.
3 . Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, que no suposa cap increment respecte les despeses actuals de
manteniment. La conservació i manteniment de la resta d’ elements continguts en les obres
de referència, correspon a l’ Ajuntament com a titular.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
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5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
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9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
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2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada
per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. Alhora,
seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present
conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, en el
lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta mil sis-cents seixanta-nou euros
amb noranta-vuit cèntims (140.669,98) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la Corporació, amb els criteris exposats
respecte a aquest punt en la part expositiva del present dictamen.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, amb la finalitat de determinar les obligacions respectives de
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del
“Projecte constructiu de millora de la seguretat viària a la cruïlla del carrer
Barcelona i enjardinament de la porta d’entrada de l’accés nord de la BV-2002.
T.M. Sant Vicenç dels Horts”, i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de

136/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres
sostenibles.
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de
la LOEPSF.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
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Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació
Àmbit de concertació
Classe de recurs

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
XXXXXXXXX
Projecte constructiu de millora de la seguretat viària a la cruïlla
del carrer Barcelona i enjardinament de la porta d’entrada de
l’accés nord de la BV-2002. T.M. Sant Vicenç dels Horts
14/X/112667
150.266,56 €
150.266,56 €
2014
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat
Sr. Francesc Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència
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de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),
20/01/2014.

publicat al BOPB de data

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Oriol
Junqueras i Vies, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Cristina Gelabert i Oriol.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

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

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.

VII.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona s’han compromès
a preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu de millora
de la seguretat viària a la cruïlla del carrer Barcelona i enjardinament de la porta d’
entrada de l’ accés nord de la BV-2002. T.M. Sant Vicenç dels Horts” amb un
pressupost d’ execució per contracta de 416.266,56 € redactat per la Gerència de
Serveis d’ Infraestructures Viàries i Mobilitat.
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VIII.

L’ objecte del present conveni és millorar la seguretat viària i requalificar i qualificar l’
espai públic, mitjançant un tractament de l’ ordenació de la travessera amb la finalitat
d’ afavorir els vianants .

IX.

L’objecte del projecte constructiu contempla millorar l’ accessibilitat del vianant a la
carretera BV-2002 a l’ alçada de la Policia Local i millorar la qualitat urbana de l’
accés nord mitjançant l’ ordenació i l’ enjardinament de la porta d’ entrada de la BV2002.

X.

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

XI.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
XXXXXXXXX
Projecte constructiu de millora de la seguretat viària a la
cruïlla del carrer Barcelona i enjardinament de la porta d’
entrada de l’ accés nord de la BV-2002. T.M. Sant Vicenç
dels Horts
14/X/112667
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
150.266,56 €
2014
150.266,56 €
G/50100/453A1/76243

La Diputació de Barcelona serà l’ administració encarregada de la direcció facultativa i la
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs.
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera
BV-2002, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’ Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts l’execució de les obres
contingudes al Projecte constructiu de millora de la seguretat viària a la cruïlla del carrer
Barcelona i enjardinament de la porta d’ entrada de l’ accés nord de la BV-2002. T.M. Sant
Vicenç dels Horts, no tenint validesa l’ autorització per l’execució d’ altres treballs no
inclosos en les actuacions detallades a l’ esmentat Projecte.
2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’ Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts serà l’administració encarregada de l’aprovació,
licitació i execució de les obres del “Projecte constructiu de millora de la seguretat viària a la
cruïlla del carrer Barcelona i enjardinament de la porta d’ entrada de l’ accés nord de la BV2002. T.M. Sant Vicenç dels Horts”, amb un PEC de 416.266,56 € (IVA inclòs).
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a l’execució de les obres
és de dos-cents seixanta-sis mil (266.000) €.
La baixa que es produeixi en el procés d’ adjudicació del contracte d’ obres es distribuirà
proporcionalment sobre cadascuna de les aportacions. No obstant això, quedarà com a
romanent fins l’ acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d’ Obra,
per tal que si fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions sobrevingudes
durant l’ execució de les obres.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
L’ Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts s’ obliga a executar les obres tal i com estan
previstes en el “Projecte constructiu de millora de la seguretat viària a la cruïlla del carrer
Barcelona i enjardinament de la porta d’ entrada de l’ accés nord de la BV-2002. T.M. Sant
Vicenç dels Horts”.
3 . Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, que no suposa cap increment respecte les despeses actuals de
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manteniment. La conservació i manteniment de la resta d’ elements continguts en les obres
de referència, correspon a l’ Ajuntament com a titular.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
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8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta mil dos-cents seixantasis euros amb cinquanta-sis cèntims (150.266,56) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la Corporació, amb els
criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del present dictamen.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i amb
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, dins del Pla ”Xarxa de Governs
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Locals 2012-2015”, amb la finalitat de determinar les obligacions respectives de
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres
del projecte “Nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690. Fase 1. T.M.
Sant Climent de Llobregat”, i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres
sostenibles.
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Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de
la LOEPSF.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
XXXXXXXXX
Nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690. Fase
1. T.M. Sant Climent de Llobregat
14/X/112685

Aportació de la
Diputació

163.166,67 €

Periodificació

2014

163.166,67 €

Àmbit de concertació

“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

Classe de recurs

Ajut econòmic

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.
AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr.
Isidre Serra i Fusté, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Zaida De la Hera i Justícia.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

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

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
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VI.

Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.

VII.

L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i la Diputació de Barcelona s’han
compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Nova vorera a la
carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690. Fase 1. T.M. Sant Climent de Llobregat”, amb
un PEC de 163.166,67 € (IVA inclòs), redactat per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

VIII.

L’objecte del projecte és crear un itinerari de vianants segur que connecti el nucli amb
els habitatges aïllats situats direcció Sant Boi de Llobregat. En aquesta primera fase,
es projecta un itinerari de vianants en el primer tram de la BV-2004.

IX.

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

X.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
NIF
XXXXXXXXX
Nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690.
Actuació
Fase 1. T.M. Sant Climent de Llobregat
Codi XGL
14/X/112685
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
163.166,67 €
2014
163.166,67 €
G/50100/453A0/76242 ........ 71.447,10 €
G/50100/453A1/76243......... 91.719,57 €

L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la següent manera:
•

71.447,10 € corresponent a complement de preacords de Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

•

91.719,57 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement de preacord del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera
BV-2004, autoritza salvat el dret de propietat i sense perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat l’execució de les
obres contingudes al projecte “Nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690. Fase
1. T.M. Sant Climent de Llobregat” no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres
treballs no inclosos en les actuacions detallades a l’esmentat Projecte.
2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’ Ajuntament de Sant Climent de Llobregat serà l’administració que durà a terme
l’aprovació, licitació i execució de les obres del projecte “Nova vorera a la carretera BV-2004
PK 4+600 al 4+690. Fase 1. T.M. Sant Climent de Llobregat”, amb un PEC de 163.166,67 €
(IVA inclòs).
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre
l’aportació de la Gerència de Serveis d’infraestructures Viàries i Mobilitat.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
L’ Ajuntament de Sant Climent de Llobregat s’obliga a executar les obres tal i com estan
previstes en el Projecte “Nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+600 al 4+690. Fase 1.
T.M. Sant Climent de Llobregat”.
L’Ajuntament gestionarà amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) els permisos escaients i
sol·licitarà l’autorització pertinent per l’execució de les obres.
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3.

Conservació i manteniment

Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, la qual cosa no comporta cap increment respecte a les despeses
actuals de manteniment. La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en
les obres de referència, correspon a l’Ajuntament com a titular.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
7. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
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3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
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13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent seixanta-tres mil cent seixanta-sis
euros amb seixanta-set cèntims (163.166,67) €, que es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
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Aplicació pressupostària
G/50100/453A0/76242
G/50100/453A1/76243

Import
71.447,10 €
91.719,57 €

del pressupost vigent de la Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest
punt en la part expositiva del present dictamen.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà (AMTU), amb la
finalitat de realitzar estudis de mobilitat de mutu interès dirigits als municipis, en
aplicació de les polítiques de mobilitat i transport públic (anys 2014-2017).- Fou
retirat el present Dictamen.
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Olèrdola, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb
la finalitat de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts
per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu
de rotonda a la intersecció de la carretera BV-2119, p.k. 0+000 amb els carrers
del nucli urbà de Moja. T.M. Olèrdola”, i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
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Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres
sostenibles.
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de
la LOEPSF.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament d’Olèrdola
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Projecte constructiu de rotonda a la intersecció de la
carretera BV-2119 PK 0+000 amb els carrers del nucli urbà
Actuació
de Moja. T.M. Olèrdola
14/X/111560
Codi XGL
Aportació de la
245.916,66 €
Diputació
245.916,66 €
Periodificació
2014
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Classe de recurs
Ajut econòmic

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.
AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Josep Tort i Miralles,
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Jordi Esteban i Espanyol.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.
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III.

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

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.

VII.

L’Ajuntament d’ Olèrdola i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu de rotonda a la
intersecció de la carretera BV-2119 PK 0+000 amb els carrers del nucli urbà de Moja.
T.M. d’ Olèrdola”, redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat amb un PEC de 245.916,66 € (IVA inclòs).

VIII.

L’objecte del projecte és definir les actuacions per a millorar la intersecció al PK
0+000 de la carretera BV-2119 amb els carrers del nucli urbà de Moja en el terme
municipal d’ Olèrdola, adoptant com a solució la incorporació d’una rotonda. La
construcció de la rotonda permetrà millorar l’accés dels vehicles als carrers de la
intersecció, amb una regulació clara de la circulació i de la velocitat, augmentant
d’aquesta manera la seguretat viària.

IX.

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

X.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament d’ Olèrdola i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament d’ Olèrdola
NIF
XXXXXXXXX
Projecte constructiu de rotonda a la intersecció de la
Actuació
carretera BV-2119 PK 0+000 amb els carrers del nucli
urbà de Moja. T.M. Olèrdola
Codi XGL
14/X/111560
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

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

-

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

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

Ajut econòmic
245.916,66 €
2014
245.916,66 €
G/50100/453A0/76242 ................. 92.844,53 €
G/50100/453A1/76243 ................. 153.072,13 €

L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent:
-

92.844,53 € corresponent a un canvi de destinació de preacord assolit en el marc de
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

-

153.072,13 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.

La Diputació de Barcelona serà l’ administració encarregada de contractar externament la
direcció facultativa de les obres mitjançant la formalització d’un preacord tècnic del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Talment, s’encarregarà de la coordinació de
seguretat i salut.
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera
BV-2119, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament d’Olèrdola l’execució de les obres contingudes al
“Projecte constructiu de rotonda a la intersecció de la carretera BV-2119 PK 0+000 amb els
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carrers del nucli urbà de Moja. T.M. Olèrdola”, no tenint validesa l’autorització per l’execució
d’altres treballs no inclosos en les actuacions detallades a l’esmentat Projecte.
2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’ Ajuntament d’ Olèrdola serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del “Projecte constructiu de rotonda a la intersecció de la carretera
BV-2119 PK 0+000 amb els carrers del nucli urbà de Moja. T.M. Olèrdola”, amb un PEC de
245.916,66 € (IVA inclòs).
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament d’ Olèrdola.
L’Ajuntament d’Olèrdola s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el Projecte
constructiu de rotonda a la intersecció de la carretera BV-2119 PK 0+000 amb els carrers
del nucli urbà de Moja. T.M. Olèrdola”.
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats,
l’Ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, que no suposa cap increment respecte a les despeses actuals de
manteniment. La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en les obres
de referència, correspon a l’ Ajuntament com a titular.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
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6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
7. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
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destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen”

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de dos-cents quaranta-cinc mil nou-cents
setze euros amb seixanta-sis cèntims (245.916,66) € que es farà efectiva amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/50100/453A0/76242
G/50100/453A1/76243

Import
92.844,53 €
153.072,13 €

del pressupost vigent de la Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest
punt en la part expositiva del present dictamen.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Òdena, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb la
finalitat de determinar les obligacions respectives de cadascuna de les parts per
a l’actuació “Traspàs de titularitat i projecte de reurbanització de la travessera de
la carretera BV-1106. PK 3+285 al PK 3+470. TM. Òdena”, a executar per part de
l’Ajuntament, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres
amb posterioritat a la seva execució.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació

161/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres
sostenibles.
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de
la LOEPSF.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
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desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament d’ Òdena
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Traspàs de titularitat i projecte de reurbanització de la
travessera de la carretera BV-1106. PK 3+285 al PK 3+470. TM
Actuació
Òdena
14/X/112776
Codi XGL
Aportació de la
360.000 €
Diputació
360.000 €
Periodificació
2014
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Classe de recurs
Ajut econòmic

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.
AJUNTAMENT D’ ÒDENA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Pep Solé i Vilanova, assistit
per la secretària de l’ens, Sra. Teresa Barbany i Baró.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.

VII.

L’Ajuntament d’ Òdena i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera
BV-1106 i projecte de reurbanització de la travessera entre el PK 3+285 i el PK
3+470”, que està redactant l’Ajuntament d’ Òdena.
Per portar a terme aquesta actuació l’Ajuntament d’ Òdena ha sol·licitat el traspàs, a
la jurisdicció municipal, de la carretera titularitat de la Diputació BV-1106, en el tram
comprès entre el PK 3+285 i el PK 3+470. L’ esmentada sol·licitud ha estat formulada
per l’ òrgan competent.
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VIII.

L’ objecte del present conveni és la implementació per part de l’ Ajuntament d’Òdena i
la Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes
següents en ordre al traspàs del tram de la BV-1106 entre el PK 3+285 i el PK 3+470 i
establir les condicions per l’execució de les obres del Projecte de reurbanització de la
travessera de la carretera BV-1106.
La Diputació de Barcelona ha valorat el cost de les obres de renovació integral del
tram de travessera urbana objecte del present conveni en 343.000 € (IVA inclòs).

IX.

L’objecte d’aquesta actuació és l’adequació dels espais de la travessera a un carrer
urbà i que la seva titularitat pugui ser assumida per la Corporació municipal.

X.

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

XI.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament d’ Òdena i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari

Ajuntament d’ Òdena

NIF

XXXXXXXXX

Actuació

Traspàs de titularitat i projecte de reurbanització de la
travessera de la carretera BV-1106. PK 3+285 al PK
3+470. TM. Òdena.

Codi XGL

14/X/112776

Àmbit de concertació

“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

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

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

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
360.000 €
2014
360.000 €
G/50100/453A1/76243

L’ aportació econòmica de la Diputació de Barcelona serà fixa sense tenir en compte la
baixa produïda en el procés d’adjudicació .
2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’ Ajuntament d’ Òdena serà l’administració encarregada de la redacció del Projecte i durà a
terme l’aprovació, licitació i execució de les obres del “Projecte de reurbanització de la
travessera de la carretera BV-1106, PK 3+285 al PK 3+470. TM. Òdena”. Talment,
s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres, tot i
que el cost de les mateixes està inclòs en l’ aportació de la Diputació de Barcelona.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament d’ Òdena.
L’ajuntament d’ Òdena ha remés a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent
acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de titularitat a la
Corporació municipal del tram comprès entre el PK 3+285 al PK 3+470 de la carretera BV1106.
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats,
l’Ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’ Ajuntament d’ Òdena serà el
titular i per tant li correspon el manteniment i la conservació de tot el tram traspassat.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
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3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
Quan es tracti de justificació que impliqui la finalització de l’actuació (Certificació Final d’
Obra) el total de l’ aportació de la Diputació de Barcelona serà del 100 per cent de l’ajut
econòmic aprovat, independentment que les despeses justificades siguin inferiors, atès
que la possible diferència seria compensada en concepte de traspàs de la titularitat.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
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9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.

168/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de tres-cents seixanta mil (360.000) €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la
Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del
present dictamen.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 20122015”, amb la finalitat de determinar les obligacions respectives de cadascuna
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte
constructiu de Rotonda a la intersecció de la BV-1602 amb la BV-1432, al T.M. de
Lliça d’Amunt”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les
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obres amb posterioritat a la seva execució.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
Atès que mitjançant informe emès per l’interventor de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres
sostenibles.
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de
la LOEPSF.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
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Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Projecte constructiu de Rotonda a la intersecció de la BVActuació
1602 amb la BV-1432, al T.M. de Lliçà d’Amunt
14/X/112788
Codi XGL
Aportació de la
304.192,44 €
Diputació
304.192,44 €
Periodificació
2014
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Classe de recurs
Ajut econòmic

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ P l a X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm.
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat
Sr. Francesc Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència

171/182

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),
20/01/2014.

publicat al BOPB de data

AJUNTAMENT DE LLIÇA D’AMUNT, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll,
assistit per la secretària accidental de l’ens, Sra. Gemma Navarro i Medialdea.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

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

IV.

Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.

V.

Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.

VI.

Atès que mitjançant informe emès per l’interventor de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles.

VII.

L’Ajuntament de Lliça d’Amunt i la Diputació de Barcelona s’han compromès a
preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu de Rotonda
a la intersecció de la BV-1602 amb la BV-1432, al T.M. de Lliça d’Amunt”, redactat per
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC de
448.863,14 € (IVA inclòs).
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VIII.

L’objecte del projecte és establir les actuacions necessàries per a la millora de la
intersecció, mitjançant la implantació d’una rotonda que distribueixi millor la circulació
de vehicles i millori la seguretat de vehicles i vianants. La nova cruïlla permetrà
ampliar l’espai pels vianants, fet que ajudarà a la millora de la qualitat urbana
d’aquesta zona del municipi de Lliça d’Amunt.

IX.

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

X.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Lliça d’Amunt i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Lliça d’Amunt
NIF
XXXXXXXXXX
Projecte constructiu de Rotonda a la intersecció de la BVActuació
1602 amb la BV-1432, al T.M. de Lliça d’Amunt
Codi XGL
14/X/112788
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

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

-

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

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

Ajut econòmic
304.192,44 €
2014
304.192,44 €
G/50100/453A1/76243
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La Diputació de Barcelona serà l’ administració encarregada de contractar externament la
direcció facultativa de les obres. Talment, s’encarregarà de la coordinació de seguretat i
salut.
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de les
carreteres BV-1432 i BV-1602, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Lliça d’Amunt l’execució de
les obres contingudes al “Projecte constructiu de Rotonda a la intersecció de la BV-1602
amb la BV-1432, al T.M. de Lliça d’Amunt”, no tenint validesa l’autorització per l’execució
d’altres treballs no inclosos en les actuacions detallades a l’esmentat Projecte, en quant a
les obres executades en els trams de les carreteres BV-1432 i BV-1602.
2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’ Ajuntament de Lliça d’Amunt serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del “Projecte constructiu de Rotonda a la intersecció de la BV-1602
amb la BV-1432, al T.M. de Lliça d’Amunt”, amb un PEC de 448.863,14 € (IVA inclòs).
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Lliça d’Amunt a l’execució de les obres és de
cent quaranta-quatre mil sis-cents setanta euros amb setanta cèntims (144.670,70) €.
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres es distribuirà
proporcionalment sobre cadascuna de les aportacions. No obstant això, quedarà com a
romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d’ Obra,
per tal que si fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions sobrevingudes
durant l’execució de les mateixes.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Lliça d’Amunt.
L’Ajuntament de Lliça d’Amunt s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el
“Projecte constructiu de Rotonda a la intersecció de la BV-1602 amb la BV-1432, al T.M. de
Lliça d’Amunt”.
L’Ajuntament gestionarà amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) els permisos escaients i
sol·licitarà l’autorització pertinent per l’execució de les obres.
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats,
l’Ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, que no suposa cap increment respecte a les despeses actuals de
manteniment. La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en les obres
de referència, correspon a l’ Ajuntament com a titular.
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4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de
2015, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la
inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat
en la seva totalitat.
5. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.
6. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
7. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
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7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions durant l’execució de les obres.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de tres-cents quatre mil cent noranta-dos
euros amb quaranta-quatre cèntims (304.192,44) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la Corporació, amb els
criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del present dictamen.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tordera als
efectes de l’actuació 14/X/101266 “Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari
de vianants a la carretera BV-5121 al T.M. de Tordera”, en el marc de les
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instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que, la Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 27 de març de 2014, va
aprovar la minuta d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Tordera, als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu
d’“Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de vianants a la carretera BV-5121 al
T.M. de Tordera”, en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Tordera i el President d’aquesta Diputació, en data 16 de maig de
2014.
Atès que, segons els termes previstos en el conveni, l’aportació de la Diputació de
Barcelona a l’actuació objecte del conveni és de 1.649.579,42 € (IVA inclòs), d’acord
amb el següent desglossament i de conformitat amb els àmbits de titularitat:
• 1.129.448,27 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
• 520.131,15 € corresponent a l’aportació municipal, finançada amb un complement
de preacords de Meses de concertació.
Vist que l’Ajuntament de Tordera mitjançant la Junta de Govern Local de data 22 de
maig va adjudicar el contracte d’obres del Projecte “Eixamplament de ponts i millora de
l’itinerari de vianants a la carretera BV-5121 al T.M. de Tordera” a l’empresa
AGLOMERATS GIRONA, S.A. per un import de 1.114.455,86 € (IVA inclòs).
Atès que la baixa produïda en el procés d’adjudicació ascendeix a 535.123,56 €, i
d’acord amb el pacte 2.2 del conveni signat en data 16 de maig de 2014 entre les dues
administracions, on es regula la distribució de la baixa d’adjudicació, la baixa
corresponent a l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat (14.992,41) € romandrà fins l’acabament de les obres, per tal que si fos
necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions sobrevingudes durant
l’execució de les obres.
Atès que l’Ajuntament del Tordera va sol·licitar un canvi de destinació de preacords,
reduint l’actuació esmentada en un import de 520.131,15 €, per tal de destinar-lo a
altra actuació.
Vist que des del Servei de Govern Local es va portar a tràmit el canvi de destinació de
preacords proposats per l’Ajuntament (D 7574/2014), d’acord amb la distribució
següent:
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Necessitat preacordada
objecte de canvi

Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
Suport

Centre Gestor

Eixamplament de ponts i
millora
de
l’itinerari
de
vianants a la carretera BV5121

520.131,15 €

2014

Suport
econòmic

Gerència
de
Serveis
d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat

Nova necessitat
preacordada

Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
Suport

Centre Gestor

Millores de diversos vials,
carrers, edificis i equipaments,
i parcs, places i zones verds

520.131,15 €

2014

Suport
econòmic

Servei d’Equipaments
Espai Públic

i

Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 €, i en el mateix sentit per a
resoldre sobre la seva modificació.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB
de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació del conveni específic, celebrat entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament del Tordera, amb la finalitat de l’execució de les obres del
projecte constructiu d’ “Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de vianants a la
carretera BV-5121 al T.M. de Tordera” en el sentit que el suport econòmic de la
Diputació de Barcelona a l’actuació esmentada és de 1.129.448,27 €.
Segon.- Reajustar l’operació comptable núm. 1403002120 imputada a les aplicacions
pressupostàries G/50100/453A0/76240 i G/50100/453A1/76242 per un import total de
1.649.579,42 €, en el sentit de reduir el seu import en 520.131,15 €, imputat a
l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/76240.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
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51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició interposat pel Sr. J.M.S.A., contra l’acord adoptat per la
Junta de Govern, en sessió ordinària de 12 de juny de 2014, pel qual es va
acordar desestimar la sol·licitud de subvenció presentada pel recurrent, dins de
la línia de subvencions d’explotacions forestals 2014.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit presentat pel Sr. J.M.S.A., amb DNI núm. XXXXXXXXX, amb domicili al
XXXXXX, entrat al Registre General de la Diputació de Barcelona en data 31 de juliol
de 2014, d’interposició de Recurs de Reposició contra el Dictamen de la Junta de
Govern d’aquesta Corporació, de data 12 de juny de 2014, mitjançant el qual es va
acordar, entre d’altres, desestimar la sol·licitud de subvenció presentada pel recurrent,
dins de la línia de subvencions a explotacions forestals de l’any 2014.
Atès que s’ha procedit a analitzar les al·legacions del recurs interposat, resultant
d’aquesta anàlisi els següents antecedents i motius de desestimació:
Primer.- La Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 19
de desembre de 2013, va aprovar les Bases específiques i convocatòria de les
subvencions per a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes,
empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i
entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2014.
Segon.- D’acord amb el que disposen aquestes bases, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de data 12 de juny de 2014, va adoptar un acord,
núm. de registre 299/2014, mitjançant el qual es va denegar, entre d’altres, la
sol·licitud presentada pel Sr. J.M.S.A., en la línia d’explotacions forestals i destinada a
una estassada selectiva de sotabosc, d’acord amb l’apartat 3.6) de les referides
bases.
Tercer.- No conforme amb la resolució esmentada, el 31 de juliol de 2014, ha
presentat al registre general d’entrada d’aquesta Corporació un escrit mitjançant el
qual interposa recurs contra la denegació de la subvenció sol·licitada.
Quart.- Cal tenir en compte, en primer lloc, que la denegació de la sol·licitud de
subvenció presentada pel Sr. J.M.S.A. es fonamenta, tal i com es motiva en el
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 de juny de
2014, per trobar-se en el supòsit d’exclusió regulat en l’apartat 3.6) de les referides
Bases.
Aquesta base 3.6) disposa expressament que serà considerat un criteri d’exclusió
haver rebut una subvenció d’aquesta línia en la darrera convocatòria. Quedaran al
marge d’aquest criteri aquells que únicament siguin beneficiaris de les subvencions
atorgades per a explotacions agrícoles – ramaderes i culturals.
Cinquè.- Quant a l’argumentació presentada pel Sr. J.M.S.A. manifesta: Que l’any
2013 en va ser atorgada una subvenció a una explotació agrícola – ramadera amb
número d’expedient 2012/7822 i per tant queda explícitament al marge de l’exclusió de
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subvenció que dicta l’article 3.6. de les bases reguladores i sol·licita que sigui
rectificada la resolució de subvenció forestal d’acord amb les bases reguladores la
convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva per la
explotacions forestals, empreses agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, millora
d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i entitats culturals, per a les
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels espais naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona ”.
En aquest sentit, la denegació de la subvenció objecte del present recurs es justifica
en el fet que la base 3.6 de les bases reguladores de les subvencions diu que, es cita
textualment: ”Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una
subvenció en la darrera convocatòria. Quedaran al marge d’aquest criteri aquells/es
que únicament siguin beneficiaris/beneficiaries de les subvencions atorgades per a
explotacions agrícoles – ramaderes i culturals”.
Per tant, i d’acord amb el criteri general del text anteriorment exposat, aquesta
convocatòria de subvencions no permet atorgar subvencions a un mateix sol·licitant
durant anys consecutius i de forma excepcional, s’estableix que aquest criteri general
no s’aplicarà en els casos en els que la sol·licitud únicament sigui per a explotacions
agrícoles - ramaderes i culturals.
Sisè.- Així doncs, d’acord amb la sol·licitud presentada pel recurrent de data de
registre d’entrada de 31 de juliol de 2014, la sol·licitud de subvenció denegada és en
la línia d’explotacions forestals i destinada a treballs d’estassada selectiva de
sotabosc, finalitat que d’acord amb la base 3.6, resta exclosa d’aquestes subvencions.
Atès que, com s’ha indicat, únicament si la sol·licitud de subvenció sol·licitada el
present any, hagués estat destinada a explotacions agrícoles ramaderes compliria el
criteri d’excepció per atorgar dos anys consecutius una subvenció al mateix sol·licitant.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2014, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de
data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de
23 de desembre de 2013
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al President
delegat de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la proposta
d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Desestimar en la seva totalitat el Recurs de Reposició interposat pel Sr.
J.M.S.A., amb DNI núm. XXXXXXXXX, contra el Dictamen de la Junta de Govern
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d’aquesta Corporació, de data 12 de juny de 2014, mitjançant el qual es va acordar,
entre d’altres, desestimar la sol·licitud de subvenció presentada pel recurrent, dins de
la línia de subvencions d’explotacions forestals 2014.
Segon.- Notificar, en conseqüència, la present resolució a l’interessada, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
El notificat haurà de saber que la present resolució posa fi a la via administrativa, i com
a tal no és susceptible de cap recurs administratiu, sens perjudici de que hi pugui
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació d’aquesta resolució.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
11 hores i 30 minuts.
Vist i Plau
El President,
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