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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 18 de desembre de 2014, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència del seu president senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència 
del Vicepresident primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, 
senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i 
Tamayo, Vicepresident quart, senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i 
Vidal, Joan Carles García i Cañizares, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, 
Josep Salom i Ges, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, 
Marc Castells i Berzosa, i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: 
senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i 
Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i 
Romero i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència els diputatssenyors Jaume Ciurana i Llevadot, Ramon Riera 
i Bruch, Joan Puigdollers i Fargas i la senyora Mercè Rius i Serra. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- 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 
d’Instrucció núm. 5 de Barcelona en el judici verbal de faltes núm. 613/2014, que 
condemna P.A.R.F., com a autor criminalment responsable d’una falta de lesions, a la 
pena d’un mes de multa amb una quota diària de 4 € (quatre euros), per l’agressió a 
A.R.P., funcionari d’aquesta corporació. 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència, 
dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en el procediment núm. 1167/2011, que 
estima la demanda interposada per J.M.E.S. i declara que la situació d’incapacitat 
permanent, reconeguda a l’actor, deriva d’accident de treball. 
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4.- 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. 4 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 129/2013-C, 
interposat per LL.A.V. contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que deixava sense 
efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a l’actor per decret de data 
30 de desembre de 2008. 
 
5.- 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. 6 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 121/13-D, interposat 
per A.F.M. contra la resolució, de 23 de gener de 2013, que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que fou autoritzar a l’actor per decret de data 2 de 
novembre de 2009. 
 
6.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 10232/14 de data 12 de 
novembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, en 
el procediment núm. 904/2014 instat per C.P.T. contra la Diputació de Barcelona, 
l’INSS, la TGSS i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent derivada 
d’accident de treball. 
 
7.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 10276/14 de data 13 de 
novembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
6 de Barcelona, en el recurs núm. 318/2014-C interposat per O.D.L. i la companyia 
d’assegurances Zurich Insurance PLC, Sucursal en España contra el decret que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts 
en un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1462, a causa de la topada 
amb un porc senglar que va irrompre a la calçada. 
 
8.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 10571/14 de data 20 de 
novembre de 2014, de personació, davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs núm. 358/2014 interposat per Telefónica de España, SAU 
contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 78/2014 que 
desestimava el recurs interposat contra el decret del Consorci LOCALRET 
d’adjudicació del contracte del Lot 1: Serveis de comunicacions de veu fixa, a 
Vodafone España, SAU. 
 
9.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 10538/14 de data 20 de 
novembre de 2014, de compareixença de la Diputació de Barcelona com a 
demandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el 
recurs núm. 398/2014-H interposat per M.G.M. i M.P.G. contra el decret que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts 
en un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5001, a causa de la topada 
amb una illeta en construcció al mig de la calçada. 
 
10.- Ratificació del decret de la Presidència, núm. 10450/14 de data 18 de novembre 
de 2014, que resol delegar la representació de la Diputació de Barcelona per a la 
reunió extraordinària de la Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell, del dia 
20 de novembre de 2014. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), l’aprovació de les Bases Reguladores i de la Convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del 
tercer sector sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2015”. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol de designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en 
relació amb els Ens participats, i creació del Grup de Suport. 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l'atorgament de subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim 
de lucre vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb representació en el 
Ple de la Diputació de Barcelona per a l’any 2014. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics amb termini màxim de justificació fins el 
30/6/2014 del Catàleg de serveis de l’any 2013 i del Catàleg de serveis de l’any 2012 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de diversos ajuts atorgats en el marc del “Programa complementari de 
suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del "Programa complementari de 
finançament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2013-2014", del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
“Programa complementari de foment de l’ocupació local”, el seu règim de concertació i 
la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment 
i difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de Barcelona, per a l’any 
2015. 
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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment 
les subvencions concedides a diverses entitats, segons Bases reguladores 
específiques, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a entitats de 
cultura popular i tradicional amb programació continuada d’activitats anuals, per a l’any 
2013. 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment 
les subvencions concedides a diverses entitats, segons Bases reguladores 
específiques, en règim de concurrència competitiva per a projectes culturals de foment 
i difusió de la cultura popular i tradicional, per a l’any 2013. 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “Asociación Casa de Castilla-La Mancha en 
Barcelona”, contra l’Acord de la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2014, en virtut 
del qual s’exclou la seva sol·licitud a la convocatòria de subvencions per a projectes 
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 a la 
demarcació de Barcelona.  
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 
14/X/113531 “Rehabilitació d’edificis culturals”, en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el corresponent conveni específic a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa. 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 
14/X/112686 “Reconstrucció i rehabilitació de la nova teulada del teatre municipal”, en 
el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el corresponent conveni 
específic a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Palafolls. 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria, segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de 
la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al 
Teatre per al curs escolar 2014-15. 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria, segons les Bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de 
comunicació i públics dels espais escènics municipals i als programes educatius, 
socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu, en el marc del Protocol d’adhesió 
al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a l’any 2014. 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, entitat de dret públic 
depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona per al suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis per a 
l’any 2015. 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les bases reguladores i la convocatòria per seleccionar un o 
varis projectes individuals o col·lectius per donar suport als artistes i creadors 
emergents i a la seva obra col·laborant en la difusió dels llenguatges artístics en la 
demarcació de la província de Barcelona. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
rectificació de l’acord núm. 437/14 adoptat per la Junta de Govern de data 25 de 
setembre de 2014, en el sentit d’afegir dos pactes omesos involuntàriament en el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Castelldefels, per a la gestió de la “Biblioteca Central” aprovat per dit acord. 
 
29.- Ratificar el decret de la Presidència relatiu a l’aprovació del conveni de 
col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb 
l’objecte de treballar conjuntament diferents aspectes relacionats amb la prestació de 
serveis bibliotecaris.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I  NOVES TECNOLOGI ES 

 
Servei de Contractació 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, amb efectes 1 de 
gener de 2015 al 31 de desembre de 2015, de mutu acord amb l’empresa UNIPOST, 
SAU, amb NIF XXX, la vigència del contracte relatiu a les prestacions dels serveis 
postals a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme  de Gestió Tributària , 
corresponent a la Subdirecció de Logística. 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius  
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
despesa i modificació del Servei Hèstia prestat pel Consorci AOC, a partir de l’1 de 
gener de 2015, destinat a la gestió integral dels serveis socials per a la Gerència de 
Serveis de Benestar Social. 
 
Servei de Programació 
 
32.- Donar compte de l’Informe de Seguiment  del pressupost per programes del 3r. 
trimestre de l’any 2014. 
 
Programa de Crèdit Local 
 
33.- DICTAMEN. Pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el tipus d’interès a 
subvenir durant l’exercici 2015, el tipus d’interès d’actualització, l’actualització del tipus 
d’interès bancari, així com la subvenció màxima per municipi dins del Programa de 
Crèdit Local. 
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34.- MONTMELÓ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
denegar  una subvenció a l’Ajuntament de Montmeló, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
35.- CABRILS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 20.296,28 € (vint mil dos-cents noranta-sis euros 
amb vint-i-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Cabrils a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
36.- MARTORELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 55.187,73 € (cinquanta-cinc mil cent vuitanta-set 
euros amb setanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Martorelles a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
37.- COLLBATÓ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 58.458,11 € (cinquanta-vuit mil quatre-cents 
cinquanta-vuit euros amb onze cèntims),  a l'Ajuntament de Collbató a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 
38.- L’AMETLLA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 34.066,50 € (trenta-quatre mil 
seixanta-sis euros amb cinquanta cèntims), a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions 
del pressupost 2014. 
 
39.- NAVÀS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de 42.514,99 € (quaranta-dos mil cinc-cents catorze euros 
amb noranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Navàs a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
Caixa de Crèdit 
 
40.- AJUNTAMENT D'ALPENS.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 89.000 € (vuitanta-nou mil 
euros), per a finançar l’actuació local “Campanar” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
41.- AJUNTAMENT DE BALSARENY. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 13.866,60 € (tretze mil 
vuit-cents seixanta-sis euros amb seixanta cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Instruments musicals i jocs parcs” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
42.- AJUNTAMENT DE BALSARENY.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 138.201,48 € (cent 
trenta-vuit mil dos-cents un euros amb quaranta-vuit cèntims), per a finançar l’actuació 
local “Inversions 2014 obres” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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43.- AJUNTAMENT DE CARDONA.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 7.000 € (set mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Carrers Hospital i Pujolet, complement” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
 
44.- AJUNTAMENT DE CASTELLCIR.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent 
cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local “Enllumenat” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
 
45.- AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.  Dictamen pel qual es proposa, 
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 €  
(cent vint-i-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Enllumenat barri Montflorit” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
46.- AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.  Dictamen pel qual es proposa, 
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € 
(cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local “Enllumenat municipal” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
47.- AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL.  Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 95.331 € 
(noranta-cinc mil tres-cents trenta-un euros), per a finançar l’actuació local “Horts av. 
Montserrat, 1a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
48.- AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL.  Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 79.669 € 
(setanta-nou mil sis-cents seixanta-nou euros), per a finançar l’actuació local “Xarxa 
aigua Sant Baldiri” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
49.- AJUNTAMENT DE MATADEPERA.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€ (cent setanta-
cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Pista poliesportiva” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
 
50.- AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS.  Dictamen pel qual es proposa, 
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € 
(cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Remodelació can Saurina” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
51.- AJUNTAMENT D'OLIVELLA.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 7.120,66 € (set mil cent vint 
euros amb seixanta-sis cèntims), per a finançar l’actuació local “Compra béns mobles” 
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
52.- AJUNTAMENT DE RELLINARS.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 € (setanta mil euros), 
per a finançar l’actuació local “Enllumenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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53.- AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA.  Dictamen pel qual es 
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
46.066,91 € (quaranta-sis mil seixanta-sis euros amb noranta-un cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Arranjament carrer Balmes” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
54.- AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA.  Dictamen pel qual es 
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
32.996,70 € (trenta-dos mil nou-cents noranta-sis euros amb setanta cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Enderroc can Bargay” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
55.- AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR.  Dictamen pel qual es proposa, 
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 44.286,21€ 
(quaranta-quatre mil dos-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-un cèntims), per a finançar 
l’actuació local “Parcs i jardins” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
56.- AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR. Dictamen pel qual es proposa, 
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
130.713,79€ (cent trenta mil set-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Enllumenat i camí Farinera” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
57.- AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS.  Dictamen pel qual es proposa, 
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € 
(cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Supressió barreres i 
millora mobilitat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
58.- AJUNTAMENT D'ÒDENA.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la modificació parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€ 
(cent setanta-cinc mil euros) atorgat per finançar l’actuació local “Planta biomassa, 1a 
f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, mantenint 152.527,34 € (cent 
cinquanta-dos mil cinc-cents vint-i-set euros amb trenta-quatre cèntims) a l’esmentada 
finalitat i destinant 22.472,66 € (vint-i-dos mil quatre cents setanta dos euros amb 
seixanta sis cèntims) al finançament de l’actuació “Enderroc garatges i voreres Espelt”, 
amb les condicions inicials. 
 
59.- AJUNTAMENT D'ÒDENA.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 22.472,66 € (vint-i-dos mil 
quatre-cents setanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims), provinents del crèdit per a 
“Planta biomassa, 1a f.”, per a finançar l’actuació local “Enderroc garatges i voreres 
Espelt”” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
60.- AJUNTAMENT D'OLIVELLA.  Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la modificació parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import 24.606 € 
(vint-i-quatre mil sis-cents sis euros) atorgat per finançar l’actuació local “Neteja 
forestal les Colines”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, mantenint 5,49 € 
(cinc euros amb quaranta-nou cèntims) a l’esmentada finalitat i destinant 24.600,51 € 
(vint-i-quatre mil sis-cents euros amb cinquanta-un cèntims) al finançament de 
l’actuació “Compra vehicles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
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61.- AJUNTAMENT D'OLIVELLA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 24.600,51 € (vint-i-quatre mil 
sis-cents euros amb cinquanta-un cèntims), provinents del crèdit per a “Neteja forestal 
les Colines”, per a finançar l’actuació local “Compra vehicles” al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 
 
62.- AJUNTAMENT D'OLIVELLA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 5,49 € (cinc euros amb 
quaranta-nou cèntims), concedit per a finançar l’actuació local “Neteja forestal les 
Colines” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
63.- AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR. Dictamen que proposa, per delegació 
de la Presidència, la modificació parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import 
91.708,94 € (noranta-un mil set-cents vuit euros amb noranta-quatre cèntims) atorgat 
per finançar l’actuació local “Compra escombradora i camió elevador”, al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats, mantenint 19.713,14 € (dinou mil set-cents tretze euros amb 
catorze cèntims) a l’esmentada finalitat i destinant 71.995 € (setanta-un mil nou-cents 
noranta-cinc euros) al finançament de l’actuació “Torre vigilància i Dr. Furest”, al 0% 
d’interès i 10 anys d’amortització. 
 
64.- AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.  Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 71.995,00 € 
(setanta-un mil nou-cents noranta-cinc euros), provinents del crèdit per a “Compra 
escombradora i camió elevador”, per a finançar l’actuació local “Torre vigilància i Dr. 
Furest” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
65.- AJUNTAMENT DE VALLBONA D’ANOIA.  Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 
23.009€ (vint-i-tres mil nou euros), concedit per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació casa consistorial” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un 
conjunt de béns mobles, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari 
i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i Ajuntaments. 
 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar i 
convalidar, amb efectes 1 d’octubre de 2013, el conveni de cessió d’ús del Pavelló 
Cambó del recinte de la Maternitat, juntament amb els béns mobles que té assignats, a 
favor de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 
Intervenció General 
 
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del model tipus de resolució a adoptar per l’Alcalde o President de l’Ens o 
Organisme que desitja accedir al servei de recepció de factures per via electrònica 
(Servei e-FACT) del protocol del conveni de l’assumpció de l’Assistència en la Gestió 
Econòmica Local (ASGEL) i donar el consentiment a la recepció de facturació 
electrònica. 
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69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 
Procediments Administratius de Gestió Comptable de la Diputació de Barcelona, i 
l’aprovació de les normes d’adaptació a la nova Instrucció de Comptabilitat de 
l’Administració Local. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Mercat de Treball 
 
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), l’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions en règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la 
indústria local. 
 
Servei de Teixit Productiu 
 
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació i el tancament del recurs econòmic atorgat consistent en fons de prestació, 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, 
convocatòria 2013, de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Catàleg de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al desenvolupament del Programa 
Accelera el Creixement, 4a., 5a. i 6a. edició, amb un import pluriennal global de 
517.710 € (cinc-cents disset mil set-cents deu euros), IVA inclòs. 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’actuació 
14/X/112314 “Obres d’adequació de l’edifici auxiliar del Far de Calella”, en el marc de 
les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i el corresponent conveni específic a formalitzar 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calella. 
 
74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda 
II de l’any 2014 al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de 
la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Turisme de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació Barcelona: una 
oportunitat”. 
 
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
de patrocini per les diferents accions que es faran en el “Open de España Masculino 
de Profesionales de Golf” en la seva edició de l’any 2015, durant la seva celebració al 
maig de 2015 al Real Club de Golf de El Prat.  
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 
del conveni a subscriure amb la Fundació Catalana de l’Esplai per a la promoció, el 
suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir 
l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa. Import: 
120.000 € (cent vint mil euros). 
 
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol d’adhesió al programa “els serveis socials més a prop”. 
 
78.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 
del conveni a subscriure amb la Fundació Pere Tarrés, per a la millora de l’atenció i de 
la qualitat en els projectes socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en 
situació de risc social. Import: 120.000 € (cent vint mil euros). 
 
79.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni tipus a 
subscriure amb els municipis acollidors del Servei d’Orientació Jurídica a la 
Ciutadania, per a l’establiment d’un punt d’orientació jurídica municipal. 
 
80.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i 
Gerència de Serveis d’Educació per a l’any 2015. Import: 1.700.000 € (un milió set-
cents mil euros). 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
81.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i tancament, renúncies i sol·licitud de reintegrament, derivat dels 
ajuts en atorgats consistents en fons de prestació destinats a “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de concertació 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que suposa, renúncies: 39.463,29 
€ (trenta-nou mil quatre-cents seixanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims), reduccions: 
29.771,15 € (vint-i-nou mil set-cents setanta-un euros amb quinze cèntims) i sol·licitud 
de reintegrament: 9.692,14 € (nou mil sis-cents noranta-dos euros amb catorze 
cèntims). 
 
82.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i tancament, renúncies i sol·licitud de reintegrament, derivat dels 
ajuts atorgats consistents en fons de prestació destinats a “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc del 
Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que 
suposa, renúncies: 3.000 € (tres mil euros) i sol·licitud de reintegrament: 3.000 € (tres 
mil euros). 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

83.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
S.V.V., en resolució de l’expedient núm. 2014/6400. 
 
84.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2014/6755. 
 
85.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Camping El Garrofer, S.L.U, en resolució de l’expedient núm. 2014/6765. 
 
86.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2014/7202. 
 
87.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2014/7308. 
 
88.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Argençola, en resolució de l’expedient núm. 2014/7528. 
 
89.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Ferrocarrils de la Generalitat, en resolució de l’expedient núm. 2014/7964. 
 
90.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Terrassa, en resolució de l’expedient núm. 2014/7966. 
 
91.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Boscos 
Bages-Anoia, en resolució de l’expedient núm. 2014/8008. 
 
92.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 
2014/8248. 
 
93.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa SIENA, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2014/8362. 
 
94.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Òdena, en resolució de l’expedient núm. 2014/8633. 
 
95.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor 
del Sr. S.V.C., en resolució de l’expedient núm. 2007/11613. 
 
96.- Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2014, pel qual es va aprovar una autorització 
d’obres a favor de la Sra. R.C.C., en resolució de l’expedient núm. 2014/3924. 
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Convenis de col·laboració 
 
97.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte 
d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al Sector de Can Borrull. 
Carretera BV-1462, entre el p.k. 6,750 i el p.k. 7,580. T.M. Sant Cugat del Vallès”, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la 
seva execució. 
 
98.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, dins 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres de “Millora 
seguretat viària a la carretera BV-2002 a l’entorn del CEIP Joan Juncadella. 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. 
 

99.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Martorell, dins del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació "Traspàs de 
titularitat d’un tram de la carretera C-243b  i execució del Projecte d’integració a la 
trama urbana de la C-243b sota l’autopista AP-7 al T.M. de Martorell", i la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució. 
 

100.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, dins 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació "Traspàs de 
titularitat d’un tram de la carretera BV-2001 i Projecte constructiu de pavimentació del 
carrer Armenteres, entre el carrer del Sol i el carrer de Josep M. de Molina, entre 
Armenteres i carretera Laureà Miró, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat", i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la 
seva execució. 
 

101.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls, dins del Pla ”Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del ”Projecte 
executiu de condicionament de l’accés al barri de Sant Lluís a la carretera BV-6002. T. 
M. Palafolls”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 
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102.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montmeló, dins del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació  “Traspàs  de  
titularitat  d’uns  trams  de les carreteres BV-5156 i BV-5003 i Projecte constructiu de 
reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. Fase 
1” , i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat 
a la seva execució. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
103.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva adreçades als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que vulguin fer estades en els 
equipaments pedagògics existents als parcs naturals, exercici 2015, per un import de 
40.000 € (quaranta mil euros). 
 
104.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’acord 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, beneficiari coordinador, i l’Associació 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, Fundació Catalunya La Pedrera, 
Generalitat de Catalunya i Patronat de la Muntanya de Montserrat, beneficiaris 
associats, relatiu a la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per 
preservar la biodiversistat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)” 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals  

 
105.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria) aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a les explotacions forestals, les 
empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora dels habitatges, la restauració 
del patrimoni arquitectònic i les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques 
amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, any 2015, 
per un import de 335.390 € (tres-cents trenta-cinc mil tres-cents noranta euros). 
 
106.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar la 
subvenció atorgada al Sr. M.R.S., en la convocatòria de l’any 2013, per a les activitats 
a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, 
per un import de 2.858,50 € (dos mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta 
cèntims). 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals  

 
107.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del termini d’execució i justificació dels treballs del Programa anual per a l’any 
2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient  

 
108.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització d’un conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rellinars, per a l’actuació ”Millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Rellinars”, d’import 
120.312 € (cent vint mil tres-cents dotze euros).  
 
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria  absoluta dels membres de la 
Junta de Govern es proposa l’aprovació del següent Dictamen: 
 

ÀREA D ‘HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGI ES 
 

Servei de Programació 
 
MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import 102.469,56 € (cent dos mil quatre-
cents seixanta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims) a l'Ajuntament de Montornès del 
Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 27 de novembre de 2014.-   
Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 27 de novembre 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, per delegació del  Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada pel 
Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Barcelona en el judic i verbal de faltes núm. 
613/2014, que condemna P.A.R.F., com a autor crimin alment responsable d’una 
falta de lesions, a la pena d’un mes de multa amb u na quota diària de 4 € (quatre 
euros), per l’agressió a A.R.P., funcionari d’aques ta corporació.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Barcelona ha dictat una sentència, en el procediment 
de judici de faltes núm. 613/2014, que condemna P.A.R.F. com a autor criminalment 
responsable d’una falta de lesions a la pena d’un mes de multa amb quota diària de 4€ 
(120 €) per l’agressió a A.R.P., funcionari de la Diputació de Barcelona, determinant de 
danys en la seva integritat física que no van requerir tractament mèdic posterior a la 
primera assistència facultativa. 
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D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, els fets 
declarats, legalment provats, es consideren constitutius d’una falta de lesions, 
tipificada en l’article 617 del Codi penal. Així mateix, els articles 109 i ss del mateix text 
legal preveuen que el responsable penalment d’un delicte o falta ho és també civilment 
de la reparació dels danys i perjudicis causats pel fet punible. En aquest cas, per 
expressa renúncia del denunciant, no s’atorga indemnització en concepte de 
responsabilitat civil. 
 
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 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 d’Instrucció núm. 5 de 
Barcelona en el procediment de judici de faltes núm. 613/2014, que condemna 
P.A.R.F. com a autor criminalment responsable d’una falta de lesions a la pena d’un 
mes de multa amb quota diària de 4 € (120 €) per l’agressió a A.R.P., funcionari de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Barcelona als 
efectes legals oportuns. 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la 
sentència, dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Barc elona en el procediment núm. 
1167/2011, que estima la demanda interposada per J. M.E.S. i declara que la 
situació d’incapacitat permanent, reconeguda a l’ac tor, deriva d’accident de 
treball.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El 12 de novembre de 2014, el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona ha dictat una 
sentència en el procediment núm. 1167/2011, que estima la demanda formulada per 
J.M.E.S. contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, i declara que la 
situació d’incapacitat permanent, grau d’absoluta, deriva d’accident de treball. 
 
El 23 de setembre de 2013, el mateix Jutjat Social núm. 1 de Barcelona va dictar una 
sentència en el procediment 426/2012 en què declarava que el procés d’incapacitat 
temporal iniciat per J.M.E.S. derivava de la contingència d’accident de treball. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència de 12 de novembre de 
2014, es determina que, si s’ha declarat que el procés d’incapacitat laboral temporal 
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deriva de la contingència d’accident de treball, necessàriament la incapacitat 
permanent que se li ha reconegut posteriorment també ha de derivar de la mateixa 
contingència. 
 
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 i qualsevol 
altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti d’assumptes que 
hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat Social 
núm. 1 de Barcelona en el procediment núm. 1167/2011, que estima la demanda 
formulada per J.M.E.S. contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i la Diputació de 
Barcelona, i declara que la situació d’incapacitat permanent, grau d’absoluta, deriva 
d’accident de treball. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al  Jutjat Social núm. 1 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona , que desestima el recurs 
núm. 129/2013-C, interposat per LL.A.V. contra la r esolució, de 30 de gener de 
2013, que deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou 
autoritzar a l’actor per decret de data 30 de desem bre de 2008.-  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. 4 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 129/2013-C, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per LL.A.V. contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent 
per decret de 30 de desembre de 2008. 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

18/534 

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 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. 4 de Barcelona que desestima el recurs núm. 129/2013-C, interposat per LL.A.V. 
contra la resolució, de 30 de gener de 2013, que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent per decret de 30 de 
desembre de 2008, per considerar aquella resolució ajustada a dret. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona , que desestima el recurs 
núm. 121/13-D, interposat per A.F.M. contra la reso lució, de 23 de gener de 2013, 
que deixava sense efecte el perllongament en el ser vei actiu que fou autoritzar a 
l’actor per decret de data 2 de novembre de 2009.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 121/2013-D, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per A.F.M. contra la resolució, de 23 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent  
per decret de 2 de novembre de 2009. 
 
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. 
 
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 i qualsevol altra fórmula de 
finalització del procés judicial, sempre que es tracti d’assumptes que hagin estat 
adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquell. 
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona que desestima el recurs núm. 121/2013-D, interposat per A.F.M. 
contra la resolució, de 23 de gener de 2013, que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat al recurrent per decret de 2 de 
novembre de 2009, per considerar aquella resolució ajustada a dret. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
6.- Donar compte del decret de la Presidència, núm.  10232/14 de data 12 de 
novembre de 2014, de compareixença, davant el Jutja t Social núm. 2 de 
Barcelona, en el procediment núm. 904/2014 instat p er C.P.T. 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 2 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada per 
la senyora C. P. T. 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 parcial 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 personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Social número 2 de Barcelona en el 
procediment número 904/2014 instat per la senyora C. P. T. 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 parcial 
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. 
 
7.- Donar compte del decret de la Presidència, núm.  10276/14 de data 13 de 
novembre de 2014, de compareixença, davant el Jutja t Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el recurs núm. 318/2014-C i nterposat per O.D.L. i la 
companyia d’assegurances Zurich Insurance PLC, Sucursal en España  contra el 
decret que desestimava la reclamació de responsabil itat patrimonial formulada 
pels danys soferts en un accident de trànsit que va  tenir lloc a la carretera BV-
1462, a causa de la topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de data 23 
d’octubre de 2014, registrat d’entrada en aquesta Corporació en data 29 d’octubre de 
2014, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs contenciós 
administratiu número 318/2014-C, procediment abreujat, interposat pel senyor O. D. L. 
i la companyia d’assegurances ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España 
contra del Decret, de data 16 d'abril de 2014, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de 
l'accident de trànsit ocorregut el dia 7 de novembre de 2012, quan circulava per la 
carretera BV-1462, entre els punts quilomètrics 9 i 10, a causa de la topada contra un 
porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
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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. 6 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu número 318/2014-C, procediment abreujat, 
interposat pel senyor O. D. L. i la companyia d’assegurances ZURICH INSURANCE 
PLC, Sucursal en España contra del Decret, de data 16 d'abril de 2014, de 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials soferts amb motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 7 de novembre de 
2012, quan circulava per la carretera BV-1462, entre els punts quilomètrics 9 i 10, a 
causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 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 del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
8.- Donar compte del decret de la Presidència, núm.  10571/14 de data 20 de 
novembre de 2014, de personació, davant el Tribunal  Superior de Justícia de 
Catalunya, en el recurs núm. 358/2014 interposat pe r Telefónica de España, SAU 
contra la resolució del Tribunal Català de Contract es del Sector Públic 78/2014 
que desestimava el recurs interposat contra el decr et del Consorci LOCALRET 
d’adjudicació del contracte del Lot 1: Serveis de c omunicacions de veu fixa, a 
Vodafone España, SAU.-  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: 
 
La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, per edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6717 de data 30 de setembre de 2014, ha comunicat que TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU ha interposat recurs contenciós administratiu núm. 358/2014, contra la 
resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 78/2014, de 25 de juny 
de 2014, que ha desestimat el recurs interposat contra el decret del President del 
Consorci LOCALRET d’adjudicació a VODAFONE ESPAÑA, SAU del lot 1: Serveis 
de comunicacions de veu fixa del contracte “Serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els  seus organismes, els 
municipis, consells comarcals i ens locals de la de marcació de Barcelona, 
adherits al procés de contractació agregada” .  
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En l’esmentat edicte també s’emplaça, en els termes previstos a l’article 47 de la Llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a les persones que tinguin 
interès directe, professional o econòmic en l’assumpte per tal que puguin personar-se 
en forma legal en les actuacions judicials esmentades. 
 
Quant aquest particular, la Diputació de Barcelona ha de respondre a aquest 
emplaçament  i per tant escau que es personi en el plet, d’acord les consideracions 
que, tot seguit, s’exposen: 
 
La Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET mitjançant un conveni signat l’any 
2013, vigent fins l’any 2017, van formalitzar la seva col·laboració mútua per ampliar, 
facilitar i oferir la contractació centralitzada de la gestió de la compra dels serveis de 
telecomunicació veu, mòbil i dades) en l’àmbit organitzatiu intern d’aquesta Corporació 
i dels seus organismes dependents, assenyalant-se també que aquesta contractació 
centralitzada podia ser també extensiva a la resta dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona. 
 
En el marc d’aquest conveni, el Consorci LOCALRET va tramitar la contractació del lot 
1: Serveis de comunicacions de veu fixa  del contracte “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Dip utació de Barcelona, els seus 
organismes, els municipis, consells comarcals i ens  locals de la demarcació de 
Barcelona, adherits al procés de contractació agreg ada” .  
 
La Diputació de Barcelona, actuant també d’acord amb aquest conveni, ha participat 
decisivament en el procediment d’adjudicació d’aquest contracte, ja que els serveis 
tècnics d’aquesta Corporació han elaborat l’informe que ha fonamentat el decret 
d’adjudicació del President del Consorci LOCALRET, posteriorment confirmat per la 
resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i ara recorreguda 
jurisdiccionalment.  
 
Així les coses, la personació de la Diputació de Barcelona es justifica per l’interès en 
defensar la conformitat a Dret de la resolució del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, que ha confirmat l’adjudicació del contracte, però sense que això suposi 
un interès en favor d’una empresa i en detriment de l’altra. 
 
Consegüentment, d’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, Text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
escau personar-se en defensa dels interessos de la Diputació de Barcelona. 
 
En compliment del disposat a 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 general de la Corporació ha emès informe favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
  
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l’apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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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.- Personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 358/2014, que es 
tramita per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, interposat per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 
contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 78/2014, de 25 
de juny de 2014, que ha desestimat el recurs interposat contra el decret del President 
del Consorci LOCALRET d’adjudicació a VODAFONE ESPAÑA, SAU del lot 1: 
Serveis de comunicacions de veu fixa  del contracte “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Dip utació de Barcelona, els seus 
organismes, els municipis, consells comarcals i ens  locals de la demarcació de 
Barcelona, adherits al procés de contractació agreg ada” .  
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, es faci càrrec de 
la seva representació i defensa, d’acord amb el previst a l’article 551.3 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
9.- Donar compte del decret de la Presidència, núm.  10538/14 de data 20 de 
novembre de 2014, de compareixença de la Diputació de Barcelona com a 
demandada, davant el Jutjat Contenciós Administrati u núm. 7 de Barcelona, en 
el recurs núm. 398/2014-H interposat per M.G.M. i M .P.G. contra el decret que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels danys 
soferts en un accident de trànsit que va tenir lloc  a la carretera BV-5001, a causa 
de la topada amb una illeta en construcció al mig d e la calçada.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 398/2014-H, procediment abreujat, interposat pels senyors M. G. M. i M. P. G., 
contra el Decret, de data 10 de juliol de 2014, de desestimació de la  reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats d'un accident de 
circulació sofert el dia 28 d'abril de 2013, quan el senyor P. circulava amb el vehicle 
Ford KA, matrícula XXX, propietat de la senyora G., per la carretera BV-5001 i a 
l'altura del PK 20+900 va topar contra una illeta en construcció al mig de la calçada. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

24/534 

secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 7 de novembre de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora AXA Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant 
AXA) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de 
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en 
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la 
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria. 
 
Atès que AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
398/2014-H, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
pels senyors M. G. M. i M. P. G., contra el Decret, de data 10 de juliol de 2014, de 
desestimació de la  reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats d'un accident de circulació sofert el dia 28 d'abril de 2013, quan el 
senyor P. circulava amb el vehicle Ford KA, matrícula XXX, propietat de la senyora G., 
per la carretera BV-5001 i a l'altura del PK 20+900 va topar contra una illeta en 
construcció al mig de la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 398/2014-H a la companyia asseguradora 
AXA,  i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’AXA. 
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10.- Ratificació del decret de la Presidència, núm.  10450/14 de data 18 de 
novembre de 2014, que resol delegar la representaci ó de la Diputació de 
Barcelona per a la reunió extraordinària de la Junt a de Govern del Consorci de la 
Colònia Güell, del dia 20 de novembre de 2014.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona és membre del Consorci de la Colònia Güell, en el qual està 
representada pel Sr. Jordi Roca Ventura i pel Sr. Xavier Boltaina Bosch. 
 
El Consorci  ha convocat una reunió extraordinària de la Junta de Govern, pel proper 
dia 20.11.2014, a la qual ni el Sr. Roca ni el Sr. Boltaina poden assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, en substitució del Sr. 
Jordi Roca Ventura, en favor del Sr. Prudencio Serrano Muñoz, Cap de l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona.  
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern, que tindrà la propera sessió el dia 27.11.2014 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 11.12.2013 i publicada al BOPB  de 23.4.13,  que atribueix a la 
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta 
de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la 
propera sessió, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.-  Designar el Sr. Prudencio Serrano Muñoz, Cap de l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona, representant d’aquesta Corporació 
en la Junta de Govern extraordinària convocada pel Consorci de la Colònia Güell per 
al proper dia 20.11.2014, en substitució del Sr. Jordi Roca Ventura, i en la 
representació que ostenta. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple (bases) i de la 
Presidència (convocatòria), l’aprovació de les Base s Reguladores i de la 
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Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats del tercer sector sense àni m de lucre “Oferta d’accions de 
sensibilització 2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, LGS en endavant, i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
RLGS en endavant, així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
ROAS en endavant. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009, 
l’Ordenança en endavant. 
 
Atès que l’Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és 
la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, es volen fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la 
cooperació al desenvolupament. 
 
Atès que la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats 
del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als 
municipis de Barcelona. 
 
Vist que es considera oportú configurar un catàleg amb la selecció i agrupació 
d’activitats diverses de sensibilització, proposades per entitats sense ànim de lucre, i 
posar-lo a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT 
MIL (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/104*-924*-489* del 
pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 2015, condicionat a l’existència 
de crèdit adequat i suficient. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 

Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès que, segons consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e) de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, 
d’11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013, 
correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per 
delegació del Ple, en el cas de la competència referida en el punt 3.3.b) sobre 
l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 
concurrència competitiva, i per delegació de la Presidència, en el que fa referència a 
l’apartat 3.3.e) relatiu a la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència i del Ple, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la sensibilització de la 
ciutadania de la demarcació de Barcelona sobre la cooperació al desenvolupament, 
“Oferta d’accions de sensibilització 2015”, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT  DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A ENTITATS DEL 
TERCER SECTOR SENSE ÀNIM DE LUCRE DINS DE L’“OFERTA  D’ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 2015” 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  201520145120006733 
 
1.- Objecte i finalitat  
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorga la Diputació de 
Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, destinades a finançar activitats de sensibilització proposades per 
entitats del tercer sector sense ànim de lucre als ens locals de la demarcació de Barcelona 
de menys de 50.000 habitants. 
 
Les accions de sensibilització seleccionades conformaran el catàleg d’oferta que es 
presentarà als ens locals de la demarcació de Barcelona, i només es subvencionaran quan 
alguna d’aquestes entitats les sol·liciti. 
 
La finalitat principal d’aquestes subvencions és la d’aportar els recursos necessaris als ens 
locals amb l’objectiu de facilitar la seva tasca d’informar i sensibilitzar la població al voltant la 
cooperació al desenvolupament, així com donar suport a les organitzacions de la societat 
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civil que realitzen accions en aquest àmbit. Es pretén acostar la realitat dels països en vies 
de desenvolupament a la ciutadania i fomentar les actituds solidàries. 
 
Les activitats de sensibilització a presentar hauran d’acomplir algun/s dels següents 
objectius i prioritats temàtiques: 
 
I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar el coneixement de la realitat dels països 
en desenvolupament, facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular 
el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
1. Pau i conflictes internacionals. 
2. Drets Humans a escala internacional (en particular els Drets dels Infants). 
3. Gènere i desenvolupament. 
4. Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament. 
5. Relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvi. 
6. Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament. 
7. La cooperació al desenvolupament.   

 
III.- Tipus d’activitats  

 
Les activitats de sensibilització poden tenir formats diversos: tallers, cursos, espectacles i 
exposicions, entre d’altres, així com les accions formatives en l’àmbit educatiu que impliquin 
el professorat i les AMPAS. 
 
2.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de febrer de 2015 i el 31 de 
desembre de 2015. Aquest període podrà ser prorrogat, si es considera oportú i es sol·licita 
abans de la seva finalització, fins a la meitat del mateix. 
 
3.- Requisits dels beneficiaris/àries  
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes que treballin en consonància amb algun/ns dels objectius i àmbits temàtics de 
la present convocatòria, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
LGS en endavant, i reuneixin les següents condicions: 

 
• Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, inscrites al registre públic corresponent, 

amb seu social o delegació permanent als municipis de Barcelona. 
 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
4.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció, que seguirà un model normalitzat tal com s’especifica a la Base 
5, caldrà adjuntar la documentació següent:  
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1) DNI del representant legal.* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts.* 
3) Poders de representació.* 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat sol·licitant.* 
5) Inscripció registral de l’entitat.* 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

11) Memòria d’activitats de sensibilització de l’any anterior. 
 

En la sol·licitud es farà constar:  
 
− Explicació clara de l’acció o accions de sensibilització i el seu cost unitari. 
 
− Nombre màxim d’accions que l’entitat pot realitzar entre l’1 de febrer i el 31 de desembre 

de 2015. 
 
* No serà necessària la presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin 
aportat en convocatòries anteriors, sempre que es manifesti que no han sofert canvis 
respecte la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l’article 35 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú,  LRJAPPAC, en endavant. 
 
L’esmentada documentació haurà de ser original o còpia compulsada i es presentarà en 
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 
 
5.- Termini, forma i  lloc de presentació de les so l·licituds  
 
5.1.- TERMINI: 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies comptats des de l’endemà de la 
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
5.2.- FORMA: 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se, per escrit, mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la Base 4, 
estarà disponible a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Els formularis normalitzats de sol·licitud i la resta de documentació acompanyada es 
presentaran de forma física al Registre General de la Diputació de Barcelona, tal com 
s’especifica en el punt següent, i, a més, tota la documentació s’haurà de presentar en un 
llapis de memòria USB o un CD/DVD.  
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Les sol·licituds també es poden presentar per qualsevol dels mitjans previstos 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. 
 
Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació,  es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
5.3.- LLOC DE PRESENTACIÓ: 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels Registres Generals 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 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). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
6.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 
 
7.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
8.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base i fins a esgotar el pressupost 
d’aquesta convocatòria. 
 
La puntuació mínima per obtenir una subvenció serà de 70 punts, segons la valoració dels 
criteris objectius que s’estableixen a continuació:  

 
1. Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’activitat adequats al públic 

destinatari. Caràcter innovador de l’activitat (35/100).  
2. Anàlisi del pressupost i implicació econòmica de l’entitat sol·licitant (25/100). 
3. Existència d’una col·laboració amb altres entitats sense afany de lucre en el disseny i/o 

execució de les activitats (25/100). 
4. Accions de comunicació i difusió (15/100). 
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No es subvencionaran accions amb les següents característiques: 
- Les de caràcter exclusivament festiu i/o lúdic.  
- Les accions exclusivament enfocades a la promoció de l’entitat. 
- Les accions destinades a recaptar fons, donants, apadrinaments, etc. 

 
9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2015 per a la concessió de les subvencions 
regulades en les presents bases reguladores serà de CENT MIL (100.000) € i anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/104*-924*-489* del pressupost de despeses de la 
corporació de l’exercici 2015, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. L’import 
total de les subvencions atorgades no podrà ser superior a l’esmentat. 
 
10.- Import individualitzat de les subvencions  
 
El cofinançament de la Diputació de Barcelona per acció sol·licitada serà del 80% del cost 
de la mateixa, per les sol·licituds que acompleixin amb els requisits següents: 

 
� Accions que es desenvolupin en ens locals territorials de menys de 50.000 habitants.  
 
� Sol·licituds que hagin obtingut una puntuació mínima de 70 punts, segons els barems 

establerts a la Base 8. 
 
� Suficiència de crèdit:  

 
Només podran ser subvencionades les sol·licituds que hagin obtingut un mínim de 70 
punts. Aquestes s’ordenaran per ordre de puntuació de major a menor i es procedirà a 
atorgar el 80% de l’import sol·licitat per acció fins a l’esgotament del crèdit de la 
convocatòria. 
 
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, 
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el primer 
dels criteris objectius establerts a la Base 8.    

 
En qualsevol cas, l’import total de la subvenció atorgada a cada entitat no superarà els 
DOTZE MIL (12.000) €. Aquest import total correspondrà al 80% de l’import del cost unitari 
de l’acció multiplicat pel nombre d’accions proposades. 
 
Si l’entitat beneficiària fa menys accions de les proposades, la Diputació de Barcelona 
pagarà l’import atorgat per acció, pel nombre total d’accions efectuades, de conformitat amb 
l’establert a la Base 17. 
 
11.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pr oposta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
 
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:  

 

• Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència, 
• Director de Relacions Internacionals i, 
• Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.  
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Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
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. 
 
12.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert a la Base 5, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució de 
concessió, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
13.- Acceptació de la subvenció  
 
La subvenció serà acceptada de forma expressa pel beneficiari en el termini d’un mes a 
partir de la recepció de la notificació del seu atorgament.  
 
14.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

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

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

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari.   
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5. Informar raonadament i prèviament a la Diputació de Barcelona de qualsevol canvi del 
contingut de l’activitat a fi que aquesta pugui autoritzar-lo, en el seu cas. Si la modificació 
sol·licitada no supera, acumulativament, el 15% de l’import total de la subvenció i no 
suposa un canvi substancial de l’activitat, s’entendrà autoritzada prèvia comunicació per 
escrit, amb anterioritat a l’execució de l’activitat, del beneficiari a la Diputació de 
Barcelona.    

 En el supòsit que la modificació que es pretén realitzar superi el 15% de l’import total de 
la subvenció o suposi un canvi substancial en el projecte o les activitats previstes, el 
beneficiari haurà de sol·licitar per escrit l’autorització de la Diputació de Barcelona amb 
anterioritat a la realització de l’activitat.   

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
15.- Despeses no subvencionables i indirectes  
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
• Dietes i manutenció. 
• Adquisició de béns materials i equipaments. 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 
Les despeses indirectes no podran superar el 5% de l’import de les despeses directes de la 
subvenció atorgada. 
 
16.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se totalment o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets 
dels que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 50% del cost total de l’activitat. 
 
17.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la següent manera: 

 
� Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció es tramitarà el mes d’abril de 

2015, sempre que l’entitat beneficiària presenti els compromisos d’ens locals per, al 
menys, 1/4 part de les activitats subvencionades. L’avançament d’aquest primer 
pagament es justifica per les dificultats de liquiditat de les entitats del tercer sector, en la 
conjuntura econòmica actual, per fer front al pagament de les activitats subvencionades. 

 
� El pagament del 50% restant es tramitarà, previ lliurament del compte justificatiu 

simplificat, que s’haurà de presentar abans del 31 de gener de 2016. En cas que les 
entitats beneficiàries no portin a terme l’execució de la totalitat d’accions proposades a la 
sol·licitud, l’import total de la subvenció atorgada s’ajustarà en funció del nombre 
d’accions efectivament realitzades, sobre la base de l’import subvencionat per acció. 

 
18.- Termini i forma de justificació  
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els següents terminis i de la manera 
següent: 

 
1) La justificació tècnica parcial es presentarà, com a màxim, el 16 de juliol de 2015 i 

consistirà en memòria d’actuació amb les activitats desenvolupades i els compromisos 
d’ajuntaments i/o consells comarcals aconseguits. 
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2) La justificació final es lliurarà, com a màxim, el dia 31 de gener de 2016. 
 

El termini de justificació final es podrà prorrogar, si es sol·licita abans de la seva 
finalització, fins a un màxim de mig mes. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament, i revestirà la 
forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
a. 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. 
 

b. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, RLGS en endavant. En la confecció de la memòria 
econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada. 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
3) Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

La gestió del cobrament de l’aportació econòmica de l’ajuntament i/o consell comarcal serà 
a càrrec de l’entitat beneficiaria. 
 
Cada acció del catàleg podrà ser compartida per més d’un ajuntament i/o consell comarcal. 
 
19.- Deficiències en la justificació  
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
20.- Mesures de garantia  
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que son entitats sense afany de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
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i. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

ii. Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts 
o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total de l’activitat subvencionada. 

iii. Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 
presents bases. 

 
22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
23.- Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu 
import: 

 

• Inferiors a TRES MIL (3.000) €, en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a TRES MIL (3.000) €, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
24.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
25.- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Juntament amb el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, s’exigirà l’interès de demora que correspongui que es calcularà des 
del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 
 
26.- Obligats al reintegrament    
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
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2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar, els administradors de les 
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables, 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
27.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i en el Títol IV de l‘Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
28.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l‘Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 
2009, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i demés legislació concordant. 

 
Segon.- APROVAR la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
CENT MIL (100.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, 
i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de CENT MIL (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/104*-924*-
489* del pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 2015, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient . 
 
Quart.-  PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
Protocol de designació i actuació dels representant s de la Diputació de 
Barcelona en relació amb els Ens participats, i cre ació del Grup de Suport.-  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 està representada en diversos ens i entitats amb 
personalitat jurídica, i en òrgans sense personalitat, a través de les persones que 
designa per a ostentar aquesta representació.  
 

Per tal de fer el seguiment i mantenir una correcta gestió i actualització de les dades, 
cal disposar d’una eina de suport que, en l’actualitat, es la base de dades de 
Seguiment d’ens participats (en endavant, SEP). 
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Les persones designades, que poden tenir una relació directa o indirecta amb la 
Corporació, són les encarregades de representar-la en cada un dels òrgans dels 
diferents Ens en que hi participa. Per tant, una part important, d’aquesta representació 
és el procediment per a la seva designació i la comunicació a l’ Ens corresponent.  
 
A través dels seus representants, la Diputació de Barcelona ha de conèixer els temes 
que es tracten i/o els acords que es proposen adoptar o que es prenen en els 
corresponents òrgans de govern dels Ens en què participa, en especial, aquells que 
suposin un compromís econòmic, que afectin la seva composició, la situació de l’Ens, 
la separació o incorporació de membres, o a la participació en altres Ens.  
 
Per tenir coneixement d’aquests acords, és necessari articular la forma en què els/les 
diferents representants han de traslladar-los a la Corporació, això, sens perjudici que 
s’articulin, igualment, vies de comunicació directa amb els Ens des de la pròpia 
Corporació. 
 
D’altra banda, per poder donar compliment als requeriments de la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal, caldrà disposar de les dades personals de 
contacte de les persones designades i de l’autorització necessària per cedir-les a l’Ens 
i facilitar així la seva relació, tant si la persona designada està relacionada directament 
amb la Corporació com si aquesta relació és aliena.  
 
Per tot això, es considera necessari disposar d’un instrument que reculli tant els 
procediments com les relacions necessàries per estar al corrent de l’activitat dels Ens 
en què la Corporació participa, i disposar d’un Grup de Suport per assistir els 
representants i recollir, analitzar  i gestionar la informació i fer aquest seguiment a 
través de les sessions dels seus òrgans de govern. 
 
Així mateix, cal fixar uns criteris generals per facilitar tant la relació amb els Ens com 
amb els representants, o amb la pròpia organització, a l’igual que la forma en què es 
gestiona la designació de representants; i fer palès que la representació correspon a la 
Diputació de Barcelona i que aquesta es materialitza en les persones físiques que es 
designen. 
 
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.h) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS : 
 
Primer.-  APROVAR el Protocol de designació i actuació dels representants de la 
Diputació de Barcelona en relació als Ens participats, d’acord amb el text que 
s’acompanya d’annex. 
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Segon.-  DESIGNAR a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General per 
tal que assumeixi la responsabilitat que se li atorga en el Protocol, així com la 
coordinació i el seguiment de la gestió del Grup de Suport.  
 
La Direcció serà l’encarregada de definir aquells procediments o sistemes que 
serveixin per al control i seguiment dels acords que es prenguin o s’hagin de prendre 
en els diferents Ens en què la Diputació de Barcelona hi participa, així com 
l’establiment de la distribució de les tasques i responsabilitats encomandes al Grup de 
Suport. 
 
Tercer.-  CREAR el Grup de Suport previst al Protocol que queda definit de la manera 
següent: 
 

•••• 1 Tècnic/a depenent de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General que assumirà les funcions que el propi Protocol atribueix al Grup de 
Suport. 

•••• Qualsevol altre persona/es de suport directe al Grup, que es pugui designar 
des de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General. 

 
De suport a la documentació: 
 

• 1 Secretari/a delegat/da adscrit/a a la Secretaria General que assumirà les 
funcions de gestió de la documentació que li sigui facilitada per a l’actualització 
i manteniment de la base de dades SEP. 

• 1 Tècnic/a depenent de la Intervenció General per gestionar i traslladar al 
responsable del manteniment de la base de dades, la documentació econòmica 
susceptible de ser incorporada al SEP. 

 
De col·laboració i suport en funció de la matèria/àmbit: 
 

• 1 Secretari/a delegat/da adscrit/a a la Secretaria General per donar suport, si 
cal,  en temes de contingut jurídic.   

• 1 Interventor/a delegat/da, adscrit a la Intervenció General per donar suport, si 
cal,  en temes de contingut econòmic. 

• 1 Tècnic/a depenent de la Direcció de Serveis de Recursos Humans per donar 
suport, si cal,  en temes de recursos humans. 

• Qualsevol altre persona que es designi des dels àmbits de Presidència, 
Secretaria i Intervenció per col·laborar tant amb els membres del Grup, com  de 
suport a les funcions i responsabilitats que aquest té assignades, si així és 
requereix i/o fos necessari. 

 
Quart.-  NOTIFICAR els presents acords a tota l’estructura directiva de la Corporació, 
per al seu coneixement i compliment, a través de la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General i per mitjans electrònics. 
 
Cinquè.-  FER TRAMESA del protocol aprovat a totes les persones (titulars i suplents) 
designades com a representants de la Diputació de Barcelona en els diferents Ens, per 
al seu coneixement i compliment, a través de la Secretaria General i per mitjans 
electrònics. 
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Sisè.-  DISPOSAR que tant el Protocol aprovat com la relació de persones designades 
per representar la Corporació en els diferents Ens, la composició del Grup de Suport i 
els referents dels àmbits implicats en la gestió i el seguiment dels Ens participats, 
estiguin disponibles a Intradiba, per a general coneixement. 
 
Setè.-  FACULTAR a la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció de 
qualsevol resolució necessària per al desenvolupament i implantació del Protocol i per 
allò que afecti a la composició i funcionament del Grup en Suport. 
 
Vuitè.-  DONAR COMPTE al Ple del present acord, per al seu coneixement i efectes. 
 

“ANNEX AL DICTAMEN QUE APROVA EL PROTOCOL DE DESIGN ACIÓ I ACTUACIÓ 
DELS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN RELACIÓ ALS ENS 
PARTICIPATS, I CREACIÓ DEL GRUP DE SUPORT. 
 

“PROTOCOL DE DESIGNACIÓ I ACTUACIÓ DELS REPRESENTAN TS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN RELACIÓ ALS ENS PARTICIPA TS 
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1.- Justificació del Protocol  
 
La Diputació de Barcelona està representada en diversos ens i entitats amb personalitat 
jurídica i en òrgans sense personalitat, a través de les persones que designa per a ostentar 
aquesta representació; representació que haurà de ser acordada formalment per l’òrgan que 
tingui atribuïda la competència.  
 
Les persones designades, que poden tenir una relació directa o indirecta amb la Corporació, 
són les encarregades de representar-la en cada un dels òrgans dels diferents ens en què 
participa i assumeixen la responsabilitat derivada de dita representació. Per tant, una part 
important d’aquesta representació, és el procediment per a la seva designació i la notificació 
a l’ens corresponent.  
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A través dels seus representants, la Diputació de Barcelona ha de conèixer els temes que 
es tracten i/o els acords que es proposin adoptar o que es prenen i,  en especial, aquells 
que suposin un compromís econòmic, que afectin la seva composició, la situació de l’ens, la 
separació o incorporació de membres. 
 
Per tenir coneixement d’aquests acords, és necessari articular la forma en què els/les 
diferents representants han de traslladar-los a la Corporació, això sens perjudici que 
s’articulin, igualment, vies de comunicació directa amb els ens des de la pròpia Corporació. 
 
D’aquí la conveniència, i necessitat, de poder regular o arbitrar els procediments i les 
normes d’interrelació entre participant i participats que, en atenció a uns paràmetres 
objectivables, configuraran factors com la regulació de deures i  obligacions i la potestat 
decisòria mitjançant el vot. 
 
Aquests factors es veuen afectats significativament en funció de les quotes de representació 
que la Diputació de Barcelona tingui en cada ens i, per tant, de la relació directa preexistent i 
del grau de subjecció entre l’ens i la Diputació com a conseqüència de les normes que 
regulen aquesta relació.  
 
En aquest sentit, el present Protocol determina la classificació tipològica dels ens en funció 
de les normes que regulen aquestes relacions i els efectes en la responsabilitat dels 
representants respectius. 
 
És necessari, aleshores, que els/les representants disposin de la informació actualitzada 
relativa a l’estat de l’ens participat i de la transmissió de la informació relativa als temes a 
tractar i als acords presos, o proposats, en el si dels òrgans de govern on participen i, en 
especial, a tots aquells acords amb transcendència econòmica.  
 
Així, al Protocol es defineix un Grup de Suport, adscrit a la Presidència,  per dur a terme 
aquestes tasques informatives i d’assessorament als representants i per vehicular la 
informació i fer el seguiment de l’activitat dels diferents ens.  
 
Per tal de fer el seguiment i mantenir una correcta gestió i actualització de les dades cal 
disposar d’una eina de suport que, en l’actualitat, és la base de dades de Seguiment d’ens 
participats (en endavant, SEP). 
 
D’altra banda, per poder donar compliment als requeriments de la normativa sobre protecció 
de dades de caràcter personal, caldrà disposar la forma en què es fa la recollida, utilització i 
cessió de les dades necessàries del representant per facilitar la seva relació tant amb la 
Diputació de Barcelona com amb l’ens de referència.  
 
Aquestes dades es recolliran en una fitxa, com es determina en el Protocol que  contindrà,  
a banda de les dades de contacte necessàries,  les relatives el tipus de relació que uneix 
el/la representant a la Diputació de Barcelona, així com l’àmbit en el qual desenvolupa la 
seva activitat professional.  
 
Així mateix, en el present Protocol d’actuació, es fixen altres criteris generals per millorar 
tant la relació amb els ens com amb els/les representants, o amb la pròpia organització, a 
l’igual que la forma en què es gestiona la designació de representants; i es fa palès que la 
representació correspon a la Diputació de Barcelona i que aquesta es materialitza en les 
persones físiques que es designen. 
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2.-  Designació de representants. Procediment i ces sió de dades 
 
2.1. Designació dels representants 
 
La representació correspon a la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, són els propis 
òrgans de govern d’aquesta, en funció de la distribució de competències, els únics 
autoritzats per determinar les persones que, per raó del seu càrrec o de les seves 
característiques personals i/o l’adequació del seu perfil professional a l’àmbit d’actuació dels 
diferents ens, han de representar-la.  
 
La representació conferida és personal i intransferible. Això, sens perjudici de les 
substitucions que, amb caràcter excepcional, es puguin disposar, d’acord amb els criteris i el 
procediment establert al present Protocol. 
 
La designació de representants en els diferents ens o òrgans en què la Diputació de 
Barcelona té representació correspon, per tant, a l’òrgan que tingui atribuïda la competència 
en cada moment, llevat que els propis Estatuts de l’ens, o la normativa de referència, 
disposin una forma de designació diferent.  
 
Les persones designades com a representants per la Diputació de Barcelona, titulars o 
suplents, no podran representar, alhora, a una altra entitat en el mateix ens. Si es produís 
aquesta dualitat, el representant designat estarà obligat a comunicar-ho a la Presidència de 
la Corporació, tot indicant per quina de les dues representacions opta, i, en conseqüència, 
s’efectuarà una nova designació, si és el cas. 
 
Quant a la durada de la representació, llevat que el propi acord de designació, les previsions 
dels propis Estatuts o una norma específica disposin una altra cosa, com a regla general, 
les designacions coincidiran amb la durada del mandat corporatiu, i es faran a l’inici d’aquest 
en la formació del cartipàs, després de la constitució de la nova Corporació, sens perjudici 
que durant tot el període es puguin efectuar canvis en la representació.  
 
En qualsevol cas, respecte dels membres electes que hagin estat nomenats en els diferents 
ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua d’aquesta condició, per 
qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma automàtica la vacant en aquells 
llocs per als quals havien estat designats o que ocupaven en funció de les responsabilitats 
que tenien atribuïdes com a membres de la Corporació. Això, però, sens perjudici de les 
determinacions aplicables als representants en les societats mercantils i d’altres ens, 
d’acord amb la normativa específica. 
 
Com a regla general, sempre que no estigui expressament prohibit pels Estatuts o normes 
que regulen els diferents ens o per una norma general, per a cobrir les representacions que 
corresponen a la Diputació de Barcelona  en els diferents ens, la Corporació podrà designar 
representants titulars i representants suplents. 
 
La Secretaria General és l’encarregada de gestionar i tramitar el nomenament dels diferents 
representants, així com les revocacions en el seu cas, o les substitucions que amb caràcter 
excepcional disposi la Presidència de la Corporació. 
 
Correspon, igualment, a la Secretaria General, fer el seguiment i la comprovació 
necessàries fins que s’acrediti que la incorporació dels representants de la Corporació en 
els diferents òrgans de govern s’ha fet efectiva, d’acord amb els procediments previstos als 
propis estatuts o a la normativa aplicable en funció de la naturalesa de l’ens. 
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2.2. El procediment de designació i la recollida i cessió de dades 
 
El procediment a seguir, és el següent: 

 
2.2.1 Indicació i/o confirmació, per part de la Presidència, de la/les persona/es que ha/n 

de ser designada/des, o substituïda/des, si és el cas. 
 
2.2.2 Elaboració i tramitació de l’acte administratiu que calgui adoptar per l’òrgan de 

govern que tingui atribuïda legalment la competència, d’acord amb la normativa 
interna de la Diputació de Barcelona, els propis Estatuts de l’ens, o la normativa 
general de règim local o altra d’específica.  

 
2.2.3 Adoptat l’acord o resolució, es notificarà a l’ens i als interessats. En la notificació 

adreçada a les persones nomenades s’acompanyarà còpia dels estatuts de l’ens o 
norma que el reguli i, si és el primer nomenament, còpia del present Protocol.  

  
2.2.4 A banda de les notificacions individuals que es facin a totes les persones 

designades, ja sigui en condició de titular, o en condició de suplent, la relació 
general i la individual de totes les representacions assignades a una persona, 
estaran disponibles a la Intradiba: 

 
2.2.5 Les persones designades vindran obligades a facilitar, tan bon punt siguin 

requerides per fer-ho,  les seves dades personals de contacte per fer possible la 
seva relació amb l’ens de destí, i a manifestar expressament el seu consentiment 
per efectuar la cessió d’aquestes dades per a aquesta finalitat, a l’ens per al qual 
han estat designades  representants, i mentre duri la representació, en compliment 
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.   

 
Igualment, els/les representants vindran obligats a comunicar  qualsevol canvi 
respecte de les dades facilitades per tal que en tot moment estiguin actualitzades. 
 
Les dades facilitades serviran també per a la necessària relació de la Corporació 
amb les persones designades mentre duri la responsabilitat derivada de la 
representació.  
 
L’acte de cessió de dades implica l’acceptació de la representació assignada i 
l’assumpció de la responsabilitat que se’n deriva. 

 
Si es donés el cas que la persona designada tingués interès en què alguna 
persona del seu àmbit o de la seva confiança, rebés igualment informació i/o 
documentació de l’ens de referència, en deixarà constància per escrit i caldrà que 
aquesta persona, igualment, autoritzi expressament la cessió de les seves dades 
de contacte, i tindrà la consideració de persona autoritzada. 

 
2.2.6 Per donar compliment a l’obligació citada, la Secretaria requerirà a la persona 

designada perquè ompli i signi una fitxa amb les dades personals que vulgui que 
serveixin de contacte per relacionar-se, tant amb l’ens com amb la Diputació de 
Barcelona.  

 
Excepcionalment, i per a les persones designades amb una relació directa amb la 
Corporació, es podrà avançar a l’Ens les dades de contacte referides només al 
telèfon o al correu electrònic corporatiu. 
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Les variacions de dades respecte de les inicialment facilitades hauran de ser 
comunicades pel representant a la Secretaria, a través de l’adreça electrònica 
habilitada a l’efecte, segons s’especifica a l’apartat 7.  
 
De la fitxa de recollida de dades, que s’estendrà per triplicat, una còpia és lliurarà a 
l’ens, l’altra es deixarà a la Secretaria de la Corporació i la tercera serà per al 
representant.  Les dades referides a l’àmbit professional de la persona designada, 
llevat que corresponguin a responsabilitats que tingui assignades en un lloc de 
comandament dins la pròpia Diputació, no seran traslladades a l’ens, i només es 
reflectiran  en la còpia de la Secretaria i de l’interessat. 
 
La fitxa de dades es remetrà a l’ens corresponent juntament amb la notificació de 
l’acord de designació, o tan aviat com es disposi d’aquella degudament signada.  
 
Sens perjudici de l’autorització expressa que s’atorga en aquest Protocol a favor 
del Grup de Suport per rebre i demanar informació, el consentiment perquè alguna 
altra persona diferent del representant pugui rebre informació o documentació d’un 
ens concret, haurà de constar expressament en la fitxa i quedarà validat amb la 
signatura del representant i de la persona autoritzada. Serà responsabilitat i 
obligació de la persona autoritzada així com del representant que l’ha autoritzat, 
comunicar qualsevol canvi en la seva situació respecte del representat, per deixar 
de rebre qualsevol comunicació.  

 
2.2.7 A la fitxa de dades es farà constar: 

 
- Nom  i cognoms de la persona designada. 
- Ens a qui representa i període de la representació. 
- Òrgan que ha efectuat la designació i la data. 
- Ens i òrgan de destí i condició de la representació. 
- Dades de contacte del representant que, en funció del tipus d’ens i sense 

perjudici que per la seva naturalesa calguin d’altres, es concreten en: adreça a 
efectes de notificació i NIF, en el seu cas, adreça de correu electrònic i postal i 
telèfon (fix i/o mòbil). 

- Dades de contacte de la persona autoritzada: nom i cognoms, adreça 
electrònica i telèfon corporatius. 

- Tipus de relació amb la Corporació: àrea d’adscripció, càrrec o lloc de treball i 
ubicació. 

- Relació externa, en el cas de representants aliens: entitat/ empresa  de 
referència, càrrec o lloc de treball i ubicació. 

- Autorització a la Diputació de Barcelona per utilitzar les dades i per cedir-les a 
l’ens de destí, per a les finalitats i durada prevista en aquest Protocol.  

- Data i signatura del representant i de la persona autoritzada, en el seu cas. 
- Peu amb indicació de les determinacions de la normativa de protecció de 

dades sobre el destí de les dades, la  inclusió en el fitxer corresponent, i la 
possibilitat de l’exercici dels drets d’accés,  rectificació, cancel·lació i oposició. 

 
2.3 Designació de representants en supòsits especia ls 
 
Quan el nomenament de la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona 
s’inclogui en el propi acte administratiu en què es determini la incorporació o participació de 
la Corporació en un ens o òrgan, caldrà que es doni trasllat a la Direcció de Serveis de 
Secretaria i a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, als efectes 
d’aquest Protocol. 
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Igualment, caldrà que s’identifiqui a la persona que es designa amb nom i  cognoms i càrrec 
que ocupa a la Corporació, tot indicant, també, la representació que ostentarà a l’ens de 
referència. 
 
La Secretaria General serà l’encarregada de tramitar la recollida de les dades de contacte i 
de comunicar la cessió d’aquestes dades a l’ens corresponent, seguint el procediment 
establert a l’apartat 2.2.6. 
 
El Servei promotor assumeix l’obligació de facilitar a la Secretaria tota la informació i 
documentació necessària per poder tramitar, si escau l’alta de  l’ens a l’aplicació SEP. 
 
La via per relacionar-se per qualsevol qüestió que tingui a veure amb el contingut de 
l’apartat 2 del Protocol, serà a través de l’adreça electrònica habilitada a l’efecte, segons 
s’especifica a l’apartat 7.  
 
3.- Relació amb els ens.  Drets i Obligacions dels representants.  
 
3.1 Drets i obligacions dels representants 
 
La resolució o l’acord de designació indicarà per a quin/s òrgan/s ha estat designat/da cada 
representant i la seva condició en cada un d’ells.  
 
Si a l’acte de designació de representants es va preveure el nomenament de titular i suplent, 
correspondrà al titular traslladar la convocatòria al suplent respectiu, sempre que no pugui 
assistir, per garantir en tot moment que la Diputació de Barcelona participi de forma efectiva 
en la presa d’acords que com a membre li correspon. 
 
Per facilitar el coneixement de l’activitat de l’ens en el qual exercirà la representació, el 
representant podrà sol·licitar, a banda que pugui fer-ho directament a l’ens, que se li faciliti 
còpia de la documentació que consti a l’expedient de l’ens o de què se’n disposi a qualsevol 
de les àrees o àmbits corporatius, així com demanar accés a la base de dades SEP per 
obtenir de forma directa tota la documentació i informació que aquesta conté, i en relació als 
ens en els quals té atribuïda la representació. 
 
Igualment, els/les representants podran sol·licitar del Grup de Suport assistència en la 
preparació dels temes que se sotmetin als òrgans de govern dels quals formin part en nom 
de la Diputació de Barcelona.    
 
Les persones designades com a representants assumeixen la responsabilitat derivada de la 
representació i tenen l’obligació d’assistir a les reunions o sessions a què siguin 
convocades, així com de facilitar a la Corporació, en la forma que es dirà, còpia de les 
convocatòries que rebin, l’ordre del dia i la documentació que se’ls faciliti, amb caràcter previ 
i/o posterior  a la celebració de la sessió. Igualment, reportaran sobre el resultat de la 
sessió. 
 
Els representants assumeixen l’obligació de facilitar la informació de retorn a la Diputació. 
En el supòsits de més d’un representant en un mateix ens, la Coordinació General 
determinarà la persona que haurà d’assumir aquesta obligació.  
 
La Corporació podrà, no obstant, sol·licitar directament de l’ens que se li faci tramesa 
regularment de les convocatòries per poder fer-ne el seguiment, així com que per part de 
l’ens s’assigni un referent o una persona de contacte. En aquest sentit, el Grup de Suport 
podrà demanar tenir accés prèviament a la data de la sessió a l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior i a  l’ordre del dia de la sessió que es convoca, així com a la documentació 
que l’acompanyi. 
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En funció de la  complexitat o naturalesa dels temes a tractar en una sessió concreta, es 
podrà sol·licitar de l’ens que aporti la documentació o informació complementària que sigui 
necessària per a poder ser analitzada i valorada abans de la sessió. Igualment, es 
demanarà que, sempre que sigui possible, s’avanci un calendari o les dates previstes de les 
sessions abans de la seva convocatòria. 
 
L’adreça electrònica per gestionar el seguiment de les diferents sessions serà la que a tal 
efecte s’habiliti, segons s’especifica a l’apartat 7.  
 
Per poder mantenir actualitzada la base de dades SEP, es farà el seguiment d’aquells 
acords rellevants  i que es refereixin, en especial, a:  

 
- Aprovació del pressupost anual i dels comptes. 
- Aprovació de quotes o aportacions de les diferents entitats que integren l’ens.  
- Designació i nomenament de càrrecs, i/o representants. 
- Composició dels òrgans de govern. 
- Incorporació o separació de membres. 
- Modificació d’Estatuts, seu corporativa, i altres dades generals. 
- Dissolució o liquidació de l’ens. 
- Participació en altres ens i denominació de les diferents entitats que l’integren.   
- Qualsevol altre que es consideri d’especial interès. 

 
3.2 La substitució o suplència dels representants 
 
La persona designada per representar a la Diputació de Barcelona, ja sigui titular o suplent, 
en cap cas podrà delegar el vot ni autoritzar una tercera persona que assisteixi en lloc seu a 
una sessió, per suplir-lo/la, si formalment no se l’ha autoritzat o se l’ha designat com a 
suplent o substitut per acord de l’òrgan competent i en la forma prevista en aquest Protocol.   
 
Excepcionalment, si es dóna la circumstancia que ni el titular ni el suplent, si n’hi ha, poden 
assistir a una sessió, la Presidència, a través de la Coordinació General, valorarà la 
conveniència de procedir a la designació formal d’una persona que el substitueixi. Valorarà, 
igualment, l’oportunitat d’autoritzar la delegació de vot si aquesta possibilitat és acceptada 
per l’ens respectiu.  
 
Valorada la necessitat de procedir a la substitució o a la delegació de vot, la Presidència ho 
comunicarà a la Secretaria per tal que gestioni la tramitació de l’acte administratiu 
corresponent.  
 
4.- El Grup de Suport. Adscripció, configuració i f uncions 
 
4.1 Per tal de donar suport als representants de la Diputació de Barcelona, i per rebre i 
valorar el contingut de les convocatòries i, en general, per rebre i demanar informació, 
s’articularà la possibilitat que una o vàries persones assumeixin aquesta responsabilitat.  
 
Aquesta persona, o persones, tindran la consideració de Grup de Suport, i la seva 
composició es determinarà en el moment de la seva creació.  
 
4.2 El Grup de Suport resta adscrit a la Presidència i estarà en dependència directa de la 
Coordinació General a través de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General. 
 
4.3 La Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General assumeix les funcions de 
coordinació, direcció, gestió, seguiment i impuls del grup, així com d’adopció de les mesures 
que es considerin necessàries per a la consecució dels objectius previstos al Protocol i la 
seva implantació.  
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4.4 L’activitat del Grup de Suport s’adreçarà de forma especial, i en el seu marc d’actuació, 
als ens amb personalitat jurídica pròpia, i tindrà per objecte, a títol enunciatiu: 

 
- Demanar als ens respectius que incorporin com un destinatari més de la convocatòria la 

bústia electrònica habilitada a l’efecte, segons s’especifica a l’apartat 7, per rebre 
directament les convocatòries, ordres del dia i els documents complementaris. 

 
- Rebre de l’ens i/o dels representants, totes les convocatòries, ordres del dia  i 

documentació de les sessions. 
 

- En relació amb la previsió de l’apartat 3.2, comprovar que tots els/les representants han 
rebut la convocatòria i, si els temes a tractar a l’ordre del dia es consideren d’especial 
interès per a la Corporació, confirmar la disponibilitat dels representants (titulars o 
suplents) per assistir a la sessió convocada i, en cas contrari,  posar-ho en coneixement 
de la Coordinació General per tal que proposi, si cal, la seva substitució puntual per a una 
sessió concreta, o autoritzi una delegació de vot, si és el cas, i garantir així l’assistència i 
participació de la Corporació en el debat i aprovació dels diferents temes. 

 
- Examinar i conèixer el contingut de l’ordre del dia i de la documentació facilitada i demanar 

tota la informació complementària que consideri necessària per assistir al representant i 
donar-li suport d’acord amb les instruccions de la Coordinació General. 

 
- En aquells temes que es considerin d’especial interès, elaborar notes informatives, tot 

demanant, si cal, la col·laboració puntual del personal  tècnic de les diferents àrees 
corporatives, i proposar el criteri a seguir en les votacions, sempre seguint les directrius de 
la Coordinació General.  

 
- Facilitar als representants tota la informació de què es disposi i pugui ajudar-los a situar-se 

en l’activitat de l’ens, i que inclou posar en el seu coneixement, quan s’aprovi el pressupost 
anualment, la quantia de l’aportació prevista per a un exercici concret com a participació 
de la Corporació a l’ens. 

 
- Rebre dels representants els registres, o nota resum de les sessions a les quals 

assisteixin, en la forma que s’estableixi. 
 

- Sol·licitar de l’ens aquells acords o documents que consideri oportuns per completar i 
donar suport a la informació de la base de dades SEP, per actualitzar-la.  

 
- Proposar les mesures adequades per garantir l’aplicació del Protocol i fixar les directrius 

que calguin a l’efecte. 
 

- En general, totes aquelles que li siguin encarregades per  la Presidència. 
 

4.5 En el moment de rebre les convocatòries de les sessions, el Grup de Suport, d’acord 
amb la Coordinació General, valorarà la possibilitat de fer alguna indicació al representant 
sobre el criteri de la Corporació en relació amb algun punt concret dels que es tractaran en 
l’ordre del dia, tot i més si es tracta d’acords o decisions amb transcendència econòmica, i 
en especial, si es tracta de: 

 
a) L’adopció d’acords que impliquin compromisos, quotes o participacions de caràcter 

econòmic. 
b) La modificació d’Estatuts.  
c) La liquidació o dissolució de l’ens. 
d) El nomenament de càrrecs. 
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e)  La participació en altres ens.  
f) La incorporació o separació de membres. 
g) La  separació de la Diputació en la participació de l’ens. 

 
Respecte de l’apartat a), el Grup de Suport haurà de verificar i informar al representant i a la 
Coordinació General, als efectes de poder exercir la seva representació amb ple 
coneixement i en el sentit que resulti escaient, del següent: 

 
 1) Que aquests acords estan previstos en l’aplicació pressupostària  corresponent del 

vigent pressupost de l’ens, o de la Diputació de Barcelona, segons determini en cada 
moment la legislació vigent.  

 
 2) Que l’aplicació pressupostària té la dotació econòmica suficient per assumir el 

compromís econòmic derivat de l’acord a adoptar pel representant. 
 
4.6 Mentre no es disposi una altra cosa, immediatament després de la sessió, des del Grup 
de Suport es reclamarà del representant, o del seu suplent, que indiqui: 

 
- Qui va assistir a la sessió.  
- Si es van adoptar tots els assumptes sotmesos a aprovació. 
- Quins assumptes van quedar sobre la taula i el motiu.  
- Qualsevol altra informació que es consideri rellevant per a la Corporació. 

 
La informació es traslladarà en el model normalitzat prèviament definit, i s’haurà d’adreçar i 
identificar de la manera següent: 

 
De : (representant o persona autoritzada) 
Para : sep@diba.cat (o bústia que s’habiliti a l’efecte) 
Asunto: ens <nom ens> / Sessió <dia/mes/any> 

 
5.-  Col·laboració de les àrees corporatives  
 
Per al desenvolupament de les seves tasques, el Grup de Suport podrà requerir la 
col·laboració de les diferents unitats organitzatives en que s’estructura la Corporació i, en 
especial, de la Secretaria, de la Intervenció i de la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans, amb la finalitat de tenir accés a la informació que coneguin relativa a l’ens, als 
acords i resolucions que l’afectin, a les aportacions econòmiques per qualsevol concepte i a 
l’assignació i/o adscripció de persones, principalment en allò referit als ens que formen part 
del Sector Públic de la Diputació de Barcelona.  
 
Amb aquesta finalitat, caldrà que es designin persones que actuaran com a referents o 
interlocutors en tots els àmbits esmentats i que hauran de ser les encarregades 
d’aconseguir la informació o documentació requerida i traslladar-la al Grup de Suport.  Si la 
informació a requerir fos referida a un ens del qual  la Diputació assumeix directament la 
Secretaria i/o la Intervenció, el referent també podrà ser  el/la secretari/a o l’ interventor/a 
delegat/da corresponent.  
 
Als efectes d’incorporació al SEP, tots aquells acords, documentació o informacions que 
calguin per mantenir la base de dades actualitzada es traslladaran a la Secretaria General, o 
a qui tingui la responsabilitat del  manteniment de la base de  dades.    
 
En el mateix sentit, caldrà que la informació i la documentació recopilada o recollida per les 
diferents àrees en el procés de comprovació per tramitar el pagament de les aportacions 
ordinàries previstes en el pressupost a favor dels diferents ens participats, sigui trasllada per 
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a la seva incorporació al SEP (escanejada i en format pdf), a l‘adreça electrònica habilitada 
a tal efecte, segons s’especifica a l’apartat 7, perfectament identificada, tot incorporant a 
l’assumpte del correu electrònic el nom de l’ens corresponent. 
 
Respecte dels ens que formen part del Sector Públic de la Diputació de Barcelona, la 
Intervenció General serà l’encarregada de gestionar la incorporació a la base de dades SEP 
d’aquella documentació econòmica o comptable que consideri oportuna, així com qualsevol 
altra informació econòmica que hagi servit de base per a l’elaboració de qualsevol informe si 
es considera rellevant.  
 
6.- Categories d’ens  
 
La naturalesa pública o privada dels ens i el grau de participació i  vinculació que la 
Diputació de Barcelona manté amb cadascun d’ells, així com la normativa d’estabilitat 
pressupostària, fixen, en gran mesura, la relació d’ambdues parts i impliquen que la funció 
dels representants tingui una projecció diferent a efectes d’informació i control. 
 
En aquest sentit, s’estableix una diferenciació entre els ens que formen part del Sector 
Públic de la Diputació de Barcelona i la resta d’ens, de la forma següent: 

 
a) Ens del Sector públic de la Diputació de Barcelona. 
   

a.1)  Ens en els quals la participació de la Diputació de Barcelona als seus òrgans de 
govern és del 100%, identificats com a ens dependents. 

 
a.2)  Ens en els quals la participació de la Diputació de Barcelona als seus òrgans de 

govern és inferior al 100%. 
 
b) Resta d’ens participats. 

 
Respecte els ens de l’apartat a.1), els/les representants, donat que l’ens és un instrument de 
la Corporació, concorren a la formació de voluntats dels òrgans en les decisions que es 
corresponguin amb l’estratègia corporativa.  
 
Respecte els ens de l’apartat a.2), donat que la subjecció de l’ens al sector públic de la 
Diputació, segons la normativa d’estabilitat pressupostària implica unes prerrogatives i 
responsabilitats especials per a la Corporació, els/les representants exerceixen les seves 
funcions en el marc de referència de la normativa pròpia sobre el Sector Públic de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Respecte els ens de l’apartat b), els/les representants exerceixen les funcions que 
s’estableixen en el present Protocol. 
 
7.- Indicacions de caràcter general 
 
Tot i què no sempre la representació en un ens va intrínsecament lligada a l’àmbit en què 
desenvolupa la seva activitat la persona designada, quan es produeixi un canvi en les seves 
responsabilitats o en l’àmbit d’actuació d’aquesta, el/la representant (titular o suplent), vindrà 
obligat/da a comunicar-ho a la Coordinació General perquè ho tingui en compte i gestioni el 
canvi, si així ho considera oportú.  
 
En tot cas, si la modificació es deriva d’un acord o d’una resolució corporativa, serà 
necessari que en el document administratiu s’identifiqui, a l’apartat d’altres serveis, l’orgànic 
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de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General i el de la Direcció dels Serveis 
de Secretaria. 
 
Igualment, quan es produeixi una variació en les dades que va facilitar el  representant en el 
moment de la seva designació, haurà de comunicar-ho a la Secretaria General i omplir i 
signar de nou per triplicat la fitxa de dades a què s’ha fet referència a l’apartat 2.2.6. 
  
Constituïda la nova Corporació en cada nou mandat, i definida la formació del cartipàs i la 
designació de representants en tots els ens, caldrà que totes les persones designades 
omplin i signin la fitxa de dades en la forma prevista, amb independència del moment en què 
es produeixi el nomenament, o la ratificació o continuïtat d’aquest si el període d’abast del 
nomenament fos diferent al del mandat.  
 
Les fitxes, amb les dades personals facilitades pels representants, es mantindran actives 
fins que es mantingui la finalitat per a la qual van ser recollides. Passat aquest període les 
dades seran bloquejades i només seran accessibles a requeriment de qualsevol òrgan 
judicial en exercici de la seva competència. 
 
La Corporació podrà, en qualsevol moment, requerir informació al representant en relació 
amb l’ ens per al qual va ser designat/da. 
 
La Presidència podrà requerir al Grup de Suport que informi sobre el grau d’assistència 
efectiva dels representants a les sessions a que se’ls convoqui, a l’efecte que pugui adoptar 
les mesures que consideri oportunes. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona, o les Presidències delegades de les diferents 
àrees que formen la Corporació, podran decretar la designació de persones per a què 
s’integrin en òrgans aliens de caràcter tècnic. En aquest cas, caldrà donar trasllat de la 
resolució a la Direcció de Serveis de Secretaria i a la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General, per al seu coneixement.  En la pròpia notificació adreçada a l’ens 
titular de l’òrgan tècnic es podrà facilitar les dades de contacte sempre que vinguin referides, 
només, a un correu electrònic o a un telèfon corporatiu. 
 
Com s’ha dit al principi del protocol, es disposa d’una eina de suport a la gestió, la base de 
dades SEP (seguiment d’ens participats), el funcionament del qual i la distribució de 
responsabilitats vers es seu manteniment i actualització estarà regulat per normes o 
directrius específiques.  
 
Així, es fixa que la base de dades SEP serà l’encarregada de donar-hi suport tant al 
seguiment de les representacions, com a qualsevol altra dada, documentació o informació 
que calgui per conèixer la situació dels diferents ens participats, entenent-se, a aquests 
efectes, que es consideren ens tant les persones jurídiques amb personalitat jurídica pròpia, 
com els òrgans sense personalitat en què la Diputació de Barcelona participa o està 
representada, ja sigui per voluntat pròpia o perquè així vingui previst en una norma legal. 
 
L’adreça electrònica sep@diba.cat, o la que es pugui habilitar per donar suport a la gestió, 
és el canal de comunicació per relacionar-se en tot allò que es desprengui del contingut 
d’aquest Protocol, amb les funcionalitats i utilitats previstes en cada cas, segons s’ha 
especificat en els diferents apartats en què aquest s’ha estructurat. 
 
Respecte dels ens participats dels quals la Diputació de Barcelona assumeix la Secretaria, 
serà necessari que, prèvia la convocatòria de la sessió respectiva, la Presidència de la 
Corporació, doni la conformitat a l’esborrany d’ordre del dia, i a la data, hora i lloc de 
celebració que es proposi. 
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Un cop aprovat el present Protocol, la Secretaria General lliurarà un exemplar a totes les 
persones que estan designades representants de la Diputació de Barcelona en els diferents 
ens. 
 
8.- Vigència i aplicació del Protocol 
 
El Protocol és vigent i entra en vigor en la data en què s’aprovi i romandrà vigent fins que es 
modifiqui o derogui. 
 
El Protocol s’adreça i obliga a totes les àrees de la Corporació i a les persones designades 
pels òrgans de govern de la Diputació de Barcelona per a representar-la, ja siguin titulars o 
suplents, i amb independència de la seva relació interna o externa amb la Corporació.  
 
Això, però, les previsions de l’apartat 3.3.5 del Protocol no seran d’aplicació als 
representants designats en els ens dependents de la Corporació, i serà la Secretaria 
delegada corresponent l’encarregada de facilitar qualsevol informació o documentació que 
resulti de la sessió i li sigui requerida pel Grup de Suport, sens perjudici del necessari trasllat 
a través de l’adreça electrònica habilitada a l’efecte, segons s’especifica a l’apartat 7, de la 
documentació que calgui per a l’actualització de la base de dades SEP i consegüent 
incorporació. 
 
La Presidència i la Secretaria General podran fixar aquelles directrius i indicacions que 
considerin oportunes i necessàries per al  desplegament i compliment del present Protocol.“ 

 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l'atorgament de subvencions per a estudis o activit ats a entitats jurídiques sense 
ànim de lucre vinculades a partits polítics, coalic ions i federacions amb 
representació en el Ple de la Diputació de Barcelon a per a l’any 2014.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió de Junta de Govern de data 30 d’octubre de 
2014, va aprovar les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre 
vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb representació al Ple de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2014.  
 
La base 9 d’aquestes bases, publicades al BOPB de 6 de novembre de 2014, estableix 
que l’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes serà la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General i 
que l’examen i valoració de les sol·licituds es portarà a terme per un òrgan col·legiat 
constituït per un nombre senar de membres d’acord amb allò previst en l’article 12.5 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i estarà format per 
un representant  de cadascun dels grups polítics de la Diputació, i pel President de la 
corporació o persona en qui delegui, qui en cas d’empat, tindrà vot de qualitat. 
 
Es van presentar un total de 7 sol·licituds amb les activitats següents:  
 
La Fundació Rafael Campalans presenta l’edició i presentació de llibres i publicacions, 
manteniment del web. La presentació del llibre "Atur, pobresa i desigualtats a 
Catalunya" presentacions als municipis d’Igualada i de Santa Perpètua. El web i 
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butlletí recull temes d’interès local com l’experiència de les primàries obertes de 
Barcelona, les activitats i dossiers i publicacions de la fundació. 
 
La Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) presenta unes activitats relacionades 
amb el pensament polític i social del sistema democràtic en els àmbits local, comarcal, 
nacional i internacional. Les activitats es concreten en: butlletins electrònics que 
integren l'Antena de CatDem i InTransit que recull diferents seccions com el 
Connexionable, Reflexió amb articles relacionats amb el món local com "Cent anys de 
la Mancomunitat de Catalunya", informes d’interès pels governs locals com " Èxit 
educatiu, inclusió social i immigració". 
 
L’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn presenta un estudi d’economia 
del bé comú i el govern local. Aquest estudi inclou: doctrina social de l’església, 
economia del bé comú, l’aplicació de l’economia del bé comú per part de les entitats 
públiques. Les activitats també inclouen una conferència a realitzar a la ciutat de 
Barcelona sobre l’economia del bé comú i el govern local. 
 
La Fundación para el Anàlisis y los Estudios Sociales (FAES) presenta debats 
d’actualitat que es porten a terme a la ciutat de Barcelona, lloc de trobada i reflexió 
sobre el futur de la societat i un espai per al diàleg local i nacional; amb especial 
atenció a crear espais de valoració entre els regidors del Partit Popular i personalitats 
de la societat catalana i barcelonina. Publicació i presentació de les ponències i 
distribució als ajuntaments, diputació i altres. 
 
La Fundació Nous Horitzons presenta el projecte de construcció d’iniciatives locals 
innovadores i creatives per a la gestió del canvi cultural en la transició cap a una nova 
època de municipalisme i l'empoderament dels nous lideratges locals, per aproximar 
noves polítiques públiques locals desenvolupades en el mandat municipal 2011-2015 
com a model i referents en la bona governança local, es farà un llibre blanc de la bona 
pràctica política que inclou desenvolupament econòmic, ordenació territori, serveis a 
les persones i qualitat democràtica. 
 
La Fundació L’Alternativa presenta el Premi "l’alternativa" per a col·lectius a favor de 
valors democràtics, caminada Lluís Companys pels carrers de Montjuïc de la ciutat de 
Barcelona, trobada sobre el model energètic, conferència que analitza opcions de les 
institucions catalanes vinculada a la realització d’una consulta sobre el futur del país. 
 
La Fundació Josep Irla presenta el projecte sobre el pensament basat en la llibertat, 
democràcia i sobirania nacional i progrés social,  projecte "la memòria dels pobles" que 
contribueix a mostra els efectes sobre el món local en els períodes de la guerra del 
1714 i la república amb exposicions, homenatges i recerca històrica que es fan a tota 
la província de Barcelona i l’edició d’un llibre sobre la història d'Esquerra Republicana 
a Vic", recerca sobre el terrassenc Domènec Palet i homenatge a l’alcalde de Mataró 
als anys trenta. 
 
En data 9 de desembre de 2014 la cap de Servei de Suport Administratiu a la 
Coordinació General ha emès informe d’instrucció que determina que els sol·licitants  
compleixen els requisits i han presentat la documentació correctament. 
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En data 11 de desembre de 2014 s’ha constituït l’òrgan col·legiat, segons acta adjunta 
per a l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins del termini establert en 
les Bases reguladores abans esmentades. Una vegada examinats els requisits i 
avaluada la idoneïtat de les activitats amb l’objecte previst a la base 1a, l’òrgan 
col·legiat proposa la concessió de subvenció als beneficiaris i per les quantitats que es 
determinen en aquesta acta. D’aquesta proposta de concessió, que s’acompanya al 
següent dictamen, es desprèn que la quantitat global que es destinarà per a aquestes 
actuacions serà de cent quaranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb tretze 
cèntims (143.655,13) €. 
 
L’Acord  de la Junta de Govern 550/14 va autoritzar una despesa de cent quaranta-
quatre mil deu (144.010) € per destinar a aquestes actuacions  amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària G/10500/949A0/48974 del pressupost de l'exercici 2014 de la 
Corporació. 
 
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.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 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 l’atorgament de les subvencions de la convocatòria núm 
20142014512006233 de l’any 2014 per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense 
ànim de lucre vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb representació 
al Ple de la Diputació de Barcelona per a l’any 2014, d’acord amb la proposta 
presentada pel president de l’òrgan col·legiat.  
 
Segon.- APROVAR les següents subvencions d’acord amb la relació i l’import que a 
continuació es detallen: 
 
-  Fundació Rafael Campalans amb CIF XXX: 45.926,58 €. 
-  Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) amb CIF XXX: 32.052,04 €. 
-  Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn amb CIF XXX: 11.500 €. 
-  Fundación para el Anàlisis y los Estudios Sociales (FAES) amb CIF XXX: 

24.069,45€. 
-  Fundació Nous Horitzons amb CIF XXX: 13.755,44 €. 
-  Fundació L’Alternativa amb CIF XXX: 3.438,86 €. 
-  Fundació Josep Irla amb CIF XXX: 12.912,77 €. 
 
Tercer.-  DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent quaranta-tres mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb catorze cèntims 
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(143.655,14) € amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/ 10500/949A0/48974 del 
pressupost de l'exercici 2014 de la Corporació. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Rafael Campalans, a la Fundació 
Catalanista i Demòcrata (CatDem), a l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i 
Alentorn, a la Fundación para el Anàlisis y los Estudios Sociales (FAES), a la Fundació 
Nous Horitzons, a la Fundació L’Alternativa, i a la Fundació Josep Irla. 
 
Cinquè.-  COMUNICAR a les entitats que, d’acord amb la base 11 de reguladores de la 
convocatòria 20142014512006233, s’entendrà tàcitament acceptada la subvenció pel 
transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi 
manifestat expressament  les seves objeccions. 
 
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions, els sol·licitants hauran de 
presentar abans del 31 de març de 2015 la justificació mitjançant els models 
normalitzats de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, d’acord 
amb la base 15 de les reguladores d’aquesta convocatòria. 
 
Setè.- PUBLICAR les subvencions atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la  
liquidació definitiva dels ajuts econòmics amb term ini màxim de justificació fins 
el 30/6/2014 del Catàleg de serveis de l’any 2013 i  del Catàleg de serveis de l’any 
2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessions  de 27 de juny de 2013 i d’11 de 
juliol de 2013, va aprovar la resolució dels ajuts econòmics, en el marc del règim 
regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
D’acord amb l’article 27 de l’esmentat règim, el període d’execució de les actuacions 
objecte d’ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013, a excepció de 
les actuacions pluriennals, i, el de justificació, com a màxim, fins el 31 de març de 
2014.  
 
Així mateix, per a les actuacions objecte d’ajuts pluriennals del Catàleg de serveis de 
l’any 2012, el termini màxim de justificació també finalitzava el 31 de març de 2014. 
 
D’acord amb l’article 33 del règim regulador del Catàleg de serveis 2013, es va aprovar 
una pròrroga del termini d’execució fins el 30 d’abril de 2014 i el de justificació fins el 
30 de juny de 2014 de les actuacions objecte d’ajut econòmic dins del Catàleg de 
serveis 2013 i 2012 dels ens destinataris que ho van sol·licitar. 
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D’acord amb el règim regulador del referits catàlegs, un cop transcorregut el termini 
màxim de justificació, 30 de juny de 2014, la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en 
sessió 10 de juliol de 2014, va aprovar:  
 

a) la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de 
justificació fins el 30/6/2014.  

 
b) la liquidació provisional dels ajuts econòmics pluriennals del Catàleg de serveis 

de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim 
de justificació fins el 30/6/2014.  

 
c) habilitar un tràmit d’audiència de les esmentades liquidacions provisionals de 

15 dies hàbils comptats des del dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per tal que els ens destinataris 
poguessin presentar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho 
es procediria a la revocació dels ajuts. 

 
L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 16 de juliol de 
2014.  
 
Transcorregut el termini d’audiència, i d’esmena de justificacions presentades dins 
d’aquest termini, es constata el següent:   
 

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

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

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

 
Vist l’article 36.2 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2013, que 
estableix que, transcorregut el termini d’audiència sense que s’hagi presentat la 
justificació pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació 
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si escau, a efectuar el 
corresponent reintegrament dels imports abonats. 
 
D’altra banda, s’ha tingut coneixement de diverses reduccions per menor import 
justificat i/o renúncia d’ajuts econòmics amb termini de justificació fins el 31 de març de 
2014, respecte de les quals, tot i haver-se realitzat l’operació comptable d’ajust de 
valor, restava pendent resoldre la baixa dels referits imports, raó per la qual es 
considera que s’han d’incloure en el present dictamen.  
 
Vista la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències, aprovada 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de desembre de 
2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 28 de desembre de 2013, 
epígrafs 12.2.c) i 12.3.c), que atribueixen a la Junta de Govern la competència per 
aprovar la liquidació de catàlegs de concertació i al diputat delegat per a la Cooperació 
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Local la competència per elevar a la Junta de Govern la referida liquidació, 
respectivament. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la liquidació definitiva dels ajuts econòmics amb termini màxim de 
justificació fins el 30 de juny de 2014 del Catàleg de serveis de l’any 2013 i del Catàleg 
de serveis de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon.- DONAR de baixa per revocació els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL  Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. BEGUES XXX 13Y95730 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIO EN LES 
ZONES VERDES DE LA 
URBANITZACIÓ "BEGUES 
PARC" 

2013/0001843 843,02 843,02 1403901422 G/50002/172A0/46280 

Oficina Tècnica 
de Prevenció 

Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

AJ. CASTELLGALI XXX 13Y94092 Adquisició sonòmetre 2013/0001774 2.547,00 2.547,00 1403901448 G/50500/172B1/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES XXX 13Y93468 

ACTUACIO BÀSICA DE 
CONDICIONAMENT  DE 3 
HABITATGES (4rt 1ª, 5è 3ª, 
6è 3ª)  A  L¿EDIFICI DEL 
PATRONAT AV. SANT 
ISCLE Nº2. 

2013/0001490 12.000,00 12.000,00 1403901557 G/50300/151A0/76242 
Oficina de 

Promoció i Gestió 
d'Habitatge 

AJ. FONT-RUBÍ XXX 13Y95704 

Tractament vegetació zones 
verdes municipals i 
parcel·les no edificades 
urbanització "Can Castellví" 

2013/0001843 4.985,91 4.985,91 1403901426 G/50002/172A0/46280 

Oficina Tècnica 
de Prevenció 

Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

AJ. VILANOVA I 
LA GELTRU XXX 13Y94767 

IMPLANTACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES 
POTÈNCIES 
CONTRACTACTADES ALS 
EDIFICIS MUNICIPALS 

2013/0001775 4.200,00 4.200,00 1403901443 G/50500/172B0/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

CONSORCI PER 
LA PROMOCIÓ DE 
MUNICIPIS DEL 
MOIANES 

XXX 13Y93483 

ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL EN ESPAIS 
DE L'ECOMUSEU DEL 
MOIANÈS 

2013/0001776 1.300,00 1.300,00 1403901454 G/50500/172B2/46780 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 
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Tercer.- ACCEPTAR la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. AVIA XXX 13Y91722 Jornada solidària amb 
Charcay 

2013/0001827 2.000,00 2.000,00 1403901436 G/10400/143A0/46280 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

AJ. ESPARREGUERA XXX 13Y95702 

Estassada de les 
parcel·les municipals 
perimetrals de les 
urbanitzacions 
d'Esparreguera  
(5 hectàrees) 

2013/0001843 1.954,82 1.954,82 1403901425 G/50002/172A0/46280 

Oficina Tècnica 
de Prevenció 

Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

AJ. SANT CELONI XXX 13Y93449 Programa d'habitatge 
per a la inserció 2013/0001490 12.000,00 12.000,00 1403901488 G/50300/151A0/76242 

Oficina de 
Promoció i 

Gestió 
d'Habitatge 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA XXX 13Y94858 Instal·lació plaques 

solars 2013/0001775 1.350,00 1.350,00 1403900325 G/50500/172B0/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA XXX 13Y94085 Adquisició sonòmetre 2013/0001774 5.000,00 5.000,00 1403900324 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA XXX 13Y92901 2 porteries d'handbol/ 

futbol sala 2013/0001739 1.300,00 1.300,00 1403901418 G/30400/342A0/76280 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

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

2013/0001770 2.000,00 2.000,00 1403901046 G/30300/431A0/46280 
Oficina de 

Mercats i Fires 
Locals 
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Quart.- REDUIR l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2013 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per menor import justificat, que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL  Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. ARENYS DE 
MAR 

XXX 13Y93742 

PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ 

MERCAT ITINERANT 
PRODUCTES DE LA 

TERRA DEL MARESME 

2013/0001770 3.000,00 106,95 1403901009 G/30300/431A0/46280 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

AJ. ARTES XXX 13Y93553 

CAMPANYA DE 
FOMENT DE LA 

RECOLLIDA 
SELECTIVA A ARTÉS 

2013/0001776 1.700,00 4,31 1403901449 G/50500/172B2/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. BAGA XXX 13Y91724 

ACTIVITATS PER LA 
COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 
DES D'UNA 

PRESPECTIVA DE 
GÈNERE 

2013/0001827 2.000,00 1.643,30 1403901437 G/10400/143A0/46280 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

AJ. BARBERA DEL 
VALLES XXX 13Y93406 

Implantació de l'oficina 
única d¿atenció a 

l¿empresa. 
2013/0001771 11.520,00 10.174,39 1403901397 G/30103/433A0/46280 Servei de Teixit 

Productiu 

AJ. CALDERS XXX 13Y95691 

Tractament de vegetació 
de parcel·les no 
edificades de la 

Urbanització La Guàrdia 

2013/0001843 8.703,37 2.289,49 1403901423 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. CARDEDEU XXX 13Y93986 
DINAMITZACIÓ 

CENTRE COMERCIAL 
DE CARDEDEU 

2013/0001770 4.000,00 157,07 1403901073 G/30300/431A0/46280 Servei de Comerç 
Urbà 

AJ. COLLSUSPINA XXX 13Y93622 
Visita d'avaluació 
energètica pels 

habitatges 
2013/0001776 1.800,00 348,00 1403901450 G/50500/172B2/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 

AJ. COLLSUSPINA XXX 13Y93032 
Adquisició de porteries i 
xarxes per les porteries 

del camp de futbol 
2013/0001739 1.800,00 34,27 1403901413 G/30400/342A0/76280 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

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

2013/0001770 1.500,00 150,00 1403901072 G/30300/431A0/46280 Servei de Comerç 
Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL  Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. COPONS XXX 13Y95193 

Renovació del cens 
d'animals de companyia 
i difusió de l'ordenança 

reguladora 

2013/0001732 1.000,00 401,16 1403901419 G/60401/313A0/46280 Servei de Salut 
Pública 

AJ. GARRIGA, LA XXX 13Y93680 
Modernització 

estructures al mercat de 
la Garriga 

2013/0001770 6.000,00 4.900,86 1403901008 G/30300/431A0/46280 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

AJ. GAVA XXX 13Y95705 

Tractament de vegetació 
de parcel·les no 

edificades als barris de 
Mas Bruguers, Ca 

n'Espinós i La Sentiu 

2013/0001843 5.818,57 68,91 1403901427 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. GUARDIOLA DE 
BERGUEDA XXX 13Y93583 

SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL PER 
MINIMITZAR LA 
QUANTITAT DE 

RESIDUS GENERATS I 
POTENCIAR EL 
RECICLATGE 

2013/0001776 1.000,00 427,94 1403901451 G/50500/172B2/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. JORBA XXX 13Y92975 ADQUISICIÓ RAMPA 
SKATE 2013/0001739 2.100,00 270,80 1403901414 G/30400/342A0/76280 

Oficina 
d'Equipaments 

Esportius 

AJ. JORBA XXX 13Y95253 

CONTROL INTEGRAL 
DE PLAGUES 

URBANES (DD) I 
PREVENCIÓ I 

CONTROL DE LA 
LEGIONEL.LOSI ALS 

EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 

2013/0001732 2.430,00 0,68 1403901410 G/60401/313A0/46280 Servei de Salut 
Pública 

AJ. MANRESA XXX 13Y94099 Adquisició sonòmetre 2013/0001774 3.898,13 92,68 1403901446 G/50500/172B1/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 
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Ens destinatari NIF Codi XGL  Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. MASNOU, EL XXX 13Y93798 
Programa anual de 

dinamització del Mercat 
Setmanal 

2013/0001770 4.000,00 50,46 1403901033 G/30300/431A0/46280 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

AJ. MATARO XXX 13Y93663 

Sensibilització i 
implantació de serveis 

per a la millora dels 
residus dels mercats 

2013/0001770 10.000,00 410,88 1403901007 G/30300/431A0/46280 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

AJ. MATARO XXX 13Y93812 

Anàlisi de l'impacte 
econòmic de les accions 

de dinamització 
comercial 

2013/0001770 5.000,00 1.190,29 1403901236 G/30300/431A0/46280 Servei de Comerç 
Urbà 

AJ. MOIA XXX 13Y93829 
DINAMITZACIÓ DEL 

TEIXIT COMERCIAL DE 
MOIÀ 

2013/0001770 5.000,00 59,10 1403901036 G/30300/431A0/46280 Servei de Comerç 
Urbà 

AJ. MONISTROL DE 
CALDERS 

XXX 13Y93502 
activitats de 

sensibilització ambiental 
a la ciutadania i escoles 

2013/0001776 1.100,00 510,12 1403901452 G/50500/172B2/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. POLINYA XXX 13Y93329 

Centre Local de serveis 
a les empreses: Una 

aposta per a la 
cooperació 

2013/0001771 12.960,00 3.240,00 1403901398 G/30103/433A0/46280 Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. POLINYA XXX 13Y93330 

PLA D¿ACTUACIÓ PER 
A LA IMPLANTACIÓ 

D¿UN POL DE 
DESENVOLUPAMENT I 

D¿INNOVACIÓ EN 
LOGÍSTICA AL 

CENTRE 
D¿EMPRESES CAN 

GAVARRA 

2013/0001771 8.240,40 54,05 1403901400 G/30103/433A0/46280 Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. PRATS DE 
LLUÇANES XXX 13Y93932 

Promoció i dinamització 
del Mercat Dominical i 

de la Fira de Santa 
Llúcia 

2013/0001770 4.000,00 338,30 1403900965 G/30300/431A0/46280 Servei de Comerç 
Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL  Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. RUBIO XXX 13Y94970 
Atenció als gossos i gats 

abandonats a la via 
pública 

2013/0001732 800,00 75,00 1403901411 G/60401/313A0/46280 Servei de Salut 
Pública 

AJ. SALLENT XXX 13Y94084 Aïllament acústic al local 
de contramestres 

2013/0001774 4.000,00 1.000,42 1403901447 G/50500/172B1/46280 
Gerència de 

Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. SANT ANDREU 
DE LA BARCA XXX 13Y93379 Suport al teixit 

empresarial local 2013/0001771 5.400,00 1.015,33 1403901402 G/30103/433A0/46280 Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. SANT CELONI XXX 13Y93768 Mercat setmanal de 
Sant Celoni 2013/0001770 4.000,00 2.455,80 1403901002 G/30300/431A0/46280 Oficina de Mercats i 

Fires Locals 

AJ. SANT CELONI XXX 13Y94000 
Foment de l'ocupació de 
locals comercials buits al 

centre de Sant Celoni 
2013/0001770 5.000,00 261,20 1403901014 G/30300/431A0/46280 Servei de Comerç 

Urbà 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

XXX 13Y94702 
Integració dels registres 

generals amb 
digitalització documental 

2013/0001833 8.582,42 547,54 1403901466 G/20300/928A0/46280 

Direcció de Serveis 
de Tecnologies i 

Sistemes 
Corporatius 

AJ. SANT PERE DE 
RIBES XXX 13Y95723 

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ A LA 

URBANITZACIÓ CAN 
LLOSES/CAN MARCER 

2013/0001843 4.637,71 136,09 1403901432 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. SANT QUINTI 
DE MEDIONA XXX 13Y92981 CISTELLES DE 

BÀSQUET 2013/0001739 2.100,00 241,50 1403901415 G/30400/342A0/76280 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

AJ. SANT QUIRZE 
SAFAJA XXX 13Y95708 

NETEJA DE 
VEGETACIO DE LES 

PARCEL·LES NO 
EDIFICABLES DE 

TITULARITAT 
MUNICIPAL 

2013/0001843 6.997,68 97,05 1403901433 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL  Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. SANTPEDOR XXX 13Y94547 

Procés de participació 
ciutadana per definir el 
projecte cultural de La 
Nau (centre per l'art i la 

creació) 

2013/0001743 2.000,00 200,00 1403900968 G/13101/334A1/46280 Oficina d'Estudis i 
Recursos Culturals 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA XXX 13Y92030 

PLA ESTRATÈGIC DE 
DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 
2013/0001745 11.897,00 8.732,74 1403901070 G/30102/439A0/46280 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

AJ. TAVERNOLES XXX 13Y92788 classes de gimnàs als 
veïns de Tavèrnoles 2013/0001739 1.250,00 50,00 1403901416 G/30400/341A0/46281 Oficina d'Activitats 

Esportives 

AJ. TAVERNOLES XXX 13Y94941 
Recollida animals de 

companyia en el 
municipi de Tavèrnoles 

2013/0001732 1.000,00 233,68 1403901412 G/60401/313A0/46280 Servei de Salut 
Pública 

AJ. TORRELAVIT XXX 13Y93899 

IMPLANTACIÓ DEL 
PROJECTE DE 

DESENVOLUPAMENT I 
COMERÇ A 

TORRELAVIT 

2013/0001770 4.000,00 875,87 1403901220 G/30300/431A0/46280 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

AJ. VILADECAVALLS XXX 13Y95720 

Execució material i direcció 
d'obra dels treballs 

forestals de neteja de 
solars urbans municipals 
inclosos dins del Pla de 

Prevenció d'Incendis a les 
Urbanitzacions de 

Viladecavalls. 

2013/0001843 2.643,09 0,09 1403901434 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. VILAFRANCA 
DEL PENEDES XXX 13Y91713 

Pla municipal de 
sensibilització i educació 
pel desenvolupament de 
Vilafranca del Penedès 

2013/0001827 16.800,00 5.256,91 1403901439 G/10400/143A0/46280 Direcció de Relacions 
Internacionals 

AJ. VILASSAR DE 
MAR XXX 13Y94870 

Implantació de sistemes 
de telegestió energètica 

per a equipaments 
2013/0001775 8.000,00 4,08 1403901444 G/50500/172B0/46280 Gerència de Serveis 

de Medi Ambient 
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Ens destinatari NIF Codi XGL  Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

CONSELL COM. 
VALLES ORIENTAL 

XXX 13Y93493 

La recuperació de 
l’agrobiodiversitat 

hortícola del Vallès 
Oriental (edició llibret) 

2013/0001776 1.850,00 50,00 1403901453 G/50500/172B2/46580 Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BARCELONES 

XXX 13Y93340 Xarxa NORD 2013/0001771 19.620,00 0,49 1403901405 G/30103/433A0/46580 Servei de Teixit 
Productiu 

CONSORCI PER A 
LA PROMOCIÓ DE 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXX 13Y93088 

PLA DE 
DINAMITAZACIÓ 

COMUNITÀRIA AL 
MOIANÈS 2013 

2013/0001807 22.407,89 7.999,70 1403901496 G/60300/232A1/46780 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania

CONSORCI PER A 
LA PROMOCIÓ DE 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXX 13Y92146 

ACTIVITATS 
ESPORTIVES  A LA 

FIRA MOIANÈS 
TURISME I LLEURE 

2013/0001739 2.928,00 554,10 1403901417 G/30400/341A0/46780 Oficina d'Activitats 
Esportives 

CONSORCI PER A 
LA PROMOCIÓ DE 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXX 13Y94033 

PLA DE DINAMITZACIÓ 
DEL TEIXIT 

COMERCIAL DEL 
MOIANÈS 

2013/0001770 9.000,00 544,61 1403901028 G/30300/431A0/46780 Oficina de Mercats i 
Fires Locals 

CONSORCI PER A 
LA PROMOCIÓ DE 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXX 13Y92006 

REDACCIÓ I 
IMPLANTACIÓ DEL 

NOU MODEL DE 
PRESTACIÓ I GESTIÓ 
DE SERVEIS PÚBLICS 
I RECURSOS LOCALS 

AL MOIANÈS 

2013/0001745 12.870,00 6.514,79 1403901487 G/30102/439A0/46780 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

CONSORCI PER A 
LA PROMOCIÓ DE 
MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS 

XXX 13Y94904 SOM + A PROP! 2013/0001737 30.937,54 7.601,60 1403901198 G/30101/241A0/46780 Servei de Mercat de 
Treball 
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Cinquè.-  DONAR de baixa per revocació els ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2012 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. ARENYS DE 
MUNT XXX 12Y86207 

Pla de prevenció 
d'incendis forestals a 

la urbanització 
Collsacreu-Revisió 

2012/0001488 8.100,00 2.025,00 1403901420 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. CANYELLES XXX 12Y86202 

Finançament 
tramitació 

administrativa plans 
de prevenció 

d'incendis a les 
urbanitzacions 

2012/0001488 9.200,00 2.300,00 1403901424 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. HOSTALETS 
DE PIEROLA, 

ELS 
XXX 12Y86186 

TRAMITACIÓ 
ADMINISTRATIVA I 
REVISIÓ DEL PPU 

DE LA 
URBANITZACIÓ CAN 

FOSALBA 

2012/0001488 9.200,00 2.300,00 1403901428 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 
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Sisè.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajut econòmic del Catàleg de serveis de l’any 2012 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indica a continuació: 
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Ens 
destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expdt. 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import baixa  
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AJ. RUBI XXX 12Y86185 

Suport i revisió 
per la tramitació 
administrativa 
dels plans de 

Prevenció 
d'Incendis 

Forestals a les 
Urbanitzacions 

de Rubí 

2012/0001488 28.600,00 1.859,00 1403901430 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 
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Setè.- REDUIR l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2012 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per menor import justificat, que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Núm. expdt. 
Import 

concedit  
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària Centre gestor 

AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT 

DEL BERGUEDÀ 
XXX 12Y83059 

ECOTURISME A 
HAMMANA. Fase 

II 
2012/0000187 18.000,00 

15.093,78 
(pagament 
avançat: 

11.000,00, 
justificat: 
2.906,22) 

1403901440 
(l’ajust és 
d’import 

7.000,00, 
perquè es va 
avançar pag. 
11.000,00) 

G/10400/143A0/46780 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

AJ. ARGENTONA XXX 12Y86199 

Actualització i 
tramitació PPU de 
les urbanitzacions 

de Can Cabot, 
Ginesteres, can 
Vilardell i can 
Raimí-Ribosa 

2012/0001488 25.430,00 317,87 1403901421 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. OLIVELLA XXX 12Y86188 
Ajut gestió 

administrativa dels 
PPU. 

2012/0001488 27.600,00 1.406,30 1403901429 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL XXX 12Y86201 

execució del PPU 
de la urbanització 
de Les Marines a 

Sant Llorenç 
Savall 

2012/0001488 6.860,00 0,01 1403901431 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

AJ. TERRASSA XXX 12Y83026 

Pla de 
Sensibilització 

"Terrassa 
Solidària" 2012-

2013 

2012/0000187 60.000,00 6.557,79 1403901438 G/10400/143A0/46280 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES XXX 12Y86192 

Finançament de 
la tramitació 

administrativa 
de plans de 
prevenció 

d'incendis a les 
urbanitzacions  
de Vilanova del 

Vallès 

2012/0001488 19.160,00 0,30 1403901435 G/50002/172A0/46280 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 
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Vuitè.- SOL·LICITAR el reintegrament de l’import satisfet per avançat i no justificat 
d’import 8.093,78 segons detall que s’indica a continuació, sense perjudici que, si 
escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a 
favor d’aquest ens, s’efectuï la compensació: 
 

Ens destinatari Actuació Codi XGL 
Import 

avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

Import a 
reintegrar Centre gestor

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 

Ecoturisme a 
Hammana. 

Fase II 
12/Y/83059 11.000 2.906,22 8.093,78 

Direcció de 
Relacions 

Internacionals 
 
Novè.- REDUIR l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2013, 
amb un termini màxim de justificació fins el 31 de març de 2014, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, per menor import justificat i/o renúncia, que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Nº 
d'expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 
XXX 13/Y/94064 Dinamització del 

comerç del Berguedà 
2013/0001770 12.000,00 2.471,16 1403900653 G/30300/431A0/46780 

Servei de 
Comerç 
 Urbà 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

XXX 13/Y/93964 

Gestió de la 
dinamització centre 
comercial d'Arenys 

de Munt 

2013/0001770 500,00 125,00 1403900552 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament 
d'Argençola 

XXX 13/Y/94005 3era Fira de les 
Espècies 

2013/0001770 2.000,00 155,00 1403900599 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 13/Y/93971 
Accions projectades 
a la taula de comerç 

municipal 
2013/0001770 2.500,00 1.990,24 1403900378 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Berga XXX 13/Y/93973 

Implantació targeta 
de fidelització al CCU 

de Berga 
2013/0001770 3.000,00 3.000,00 1403900328 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Cabrils XXX 13/Y/93749 

Promoció i 
comunicació de les 

FL 
2013/0001770 6.000,00 276,03 1403900595 G/30300/431A0/46280 

Oficina de 
Mercats  
I Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXX 13/Y/93976 
Promoció i suport del 

teixit comercial del 
municipi 

2013/0001770 4.000,00 654,61 1403900494 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Calaf XXX 13/Y/94055 

Instal·lat al barri. 
Programa de 
recuperació i 

promoció de locals 
en desús del barri 

antic de Calaf 

2013/0001770 5.000,00 8,65 1403900334 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Calders XXX 13/Y/94006 

Dinamització del 
teixit comercial a 

Calders 
2013/0001770 1.500,00 326,13 1403900678 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 
Ajuntament de 

Caldes de 
Montbui 

XXX 13/Y/93977 
Dinamització de 
Caldes centre 

comercial 
2013/0001770 4.500,00 144,32 1403900501 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Nº 
d'expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 13/Y/93983 

Pla d'actuació per 
potenciar l'activitat 

comercial i fomentar 
l'associacionisme 

2013/0001770 2.000,00 973,60 1403900302 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
XXX 13/Y/93791 Fira de Santa Llúcia 2013/0001770 3.000,00 42,12 1403900575 G/30300/431A0/46280 

Oficina de 
Mercats I 

Fires Locals 
Ajuntament de 

Corbera de 
Llobregat 

XXX 13/Y/93675 
Accions de foment 

de mercats de venda 
no sedentària 

2013/0001770 1.000,00 373,30 1403900674 G/30300/431A0/46280 
Oficina de 
Mercats I 

Fires Locals 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 13/Y/93847 Accions de promoció 
comercial a Gironella 

2013/0001770 3.500,00 980,87 1403900677 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
XXX 13/Y/93683 Mes dels Mercats 2013/0001770 4.000,00 114,83 1403900321 G/30300/431A0/46280 

Oficina de 
Mercats I 

Fires Locals 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt XXX 13/Y/93856 

Campanya 
publicitària per 

continuar 
desenvolupant el 
teixit comercial 

2013/0001770 1.000,00 1.000,00 1403900528 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Manresa XXX 13/Y/93794 

Accions de difusió 
dels mercats no 

sedentaris 
2013/0001770 1.000,00 135,02 1403900305 G/30300/431A0/46280 

Oficina de 
Mercats I 

Fires Locals 

Ajuntament de 
Mediona 

XXX 13/Y/93814 
VIII Fira de la 

cervesa artesana a 
Mediona 

2013/0001770 1.500,00 228,30 1403900510 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Mura 

XXX 13/Y/94063 Fires locals de Mura 2013/0001770 1.200,00 35,17 1403900578 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Pallejà XXX 13/Y/93923 Pla de dinamització 

comercial de Pallejà 2013/0001770 2.500,00 750,00 1403900356 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Parets del Vallès XXX 13/Y/93924 

Servei de 
Dinamització 

Comercial 
2013/0001770 2.000,00 1.210,64 1403900600 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Nº 
d'expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 13/Y/93928 Pla de Dinamització 
comercial Pineda 

2013/0001770 3.000,00 3.000,00 1403900326 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 13/Y/93927 
Dinamitzador/a pla 

dinamització 
comercial 

2013/0001770 3.000,00 3.000,00 1403900327 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Premià de Mar XXX 13/Y/93934 

Promoció del comerç 
urbà de Premià de 

Mar 
2013/0001770 3.000,00 1.283,51 1403900303 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Rubí XXX 13/Y/93940 

Premi a la millor 
iniciativa comercial 
de nova implantació 

2013/0001770 2.000,00 63,90 1403900351 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
XXX 13/Y/93951 

Promoció i 
dinamització 

comercial de fires de 
Sant Feliu de 

Codines 

2013/0001770 4.000,00 2.564,21 1403900499 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
XXX 13/Y/93956 Fira d'Artesans 2013/0001770 1.500,00 831,25 1403900293 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 
Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 13/Y/93958 
Taula de comerç de 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

2013/0001770 1.000,00 175,00 1403900309 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 
Ajuntament de 

Sant Llorenç de 
Savall 

XXX 13/Y/94051 
Promoció del teixit 
comercial de Sant 
Llorenç de Savall 

2013/0001770 4.000,00 1.138,48 1403900500 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar XXX 13/Y/94046 

X Fira de la Maduixa, 
III fira de la tardor i II 
fira del Foc i la Lluna 

2013/0001770 1.650,00 547,57 1403900591 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
XXX 13/Y/94018 

Accions de 
dinamització del 

Mercat de l'Avet i del 
MVNS 

2013/0001770 4.000,00 355,63 1403900571 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramanet 
XXX 13/Y/93868 

Pla de dinamització 
de locals comercials 

buits 
2013/0001770 4.000,00 6,50 1403900292 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Comerç 

Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Nº 
d'expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 13/Y/93887 

Gestió de la 
dinamització de 
l'associació de 
comerciants i 
professionals, 

comerç Ca 
N'Anglada 

2013/0001770 3.000,00 1.250,00 1403900308 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Tordera 

XXX 13/Y/93706 

Campanya de 
posada en marxa 

Mercat de venda no 
sedentària de Sant 

Pere 

2013/0001770 500,00 62,90 1403900511 G/30300/431A0/46280 
Oficina de 
Mercats I 

Fires Locals 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

XXX 13/Y/93900 Fira de la cirera 2013/0001770 5.000,00 988,19 1403900618 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia XXX 13/Y/94049 Dinamització comerç 

local 2013/0001770 4.000,00 398,68 1403900352 G/30300/431A0/46280 
Servei de 
Comerç 

Urbà 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

XXX 13/Y/93679 

Fira Productes 
artesans 

d'Esparreguera i el 
Montserratí 

2013/0001770 1.200,00 198,92 1403900280 G/30300/431A0/46280 
Oficina de 
Mercats i 

Fires Locals 

Ajuntament 
d'Igualada XXX 13/Y/93684 

Promoció del Mercat 
de la Masuca i 

comptapersones 
2013/0001770 6.000,00 2.218,75 1403900370 G/30300/431A0/46280 

Oficina de 
Mercats I 

Fires Locals 
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Desè.- Notificar aquests acords als ens destinataris afectats. 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
modificació de diversos ajuts atorgats en el marc d el “Programa complementari 
de suport a les inversions financerament sostenible s i a la prestació adequada 
de serveis públics locals” del Pla “Xarxa de Govern s Locals 2012-2015”.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26/6/2014, va aprovar 
el Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals (AJG 307/14), amb la finalitat de 
contribuir a assegurar la sostenibilitat de les inversions i garantir la continuïtat de la 
prestació dels serveis públics per part dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
El referit Programa, que gestiona la direcció de Serveis de Cooperació Local, s’articula 
en dues línies de suport: 
 

- Inversions financerament sostenibles (línia 1), orientada al finançament 
d’inversions financerament sostenibles, en els termes de la Disposició 
addicional 16a del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Prestació adequada de serveis públics locals (línia 2), per fer efectiva la 

solvència financera de les hisendes locals i la prestació dels serveis públics 
locals en un context de crisi econòmica i d’insuficiència financera per al conjunt 
del món local. 

 
Amb l’aprovació del Programa es va procedir també a resoldre inicialment la concessió 
d’ajuts en favor dels ens locals destinataris i a obrir el període de sol·licitud per tal que 
els ens concretin les actuacions i l’import a destinar a cada actuació en el marc de 
cadascuna de les línies de suport. 
 
La Junta de Govern de la Diputació 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 i AJG 616/14). 
 
Amb posterioritat a la concessió, diversos Ajuntaments han sol·licitat a la Diputació 
canviar la destinació de l’ajut. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de 13 de novembre de 2014 (AJG 616/14) 
es va modificar l’apartat primer de l’article 26 del 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. 
 
Vist el referit article 26, que estableix: 
 
“Article 26. Modificacions en la resolució. 
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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”. 
 
Atès que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en el règim regulador del 
programa, es considera que cal promoure la seva tramitació. 
 
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 les modificacions que s’indiquen a continuació dels ajuts 
concedits en el marc del “Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals” del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
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Ens destinatari  NIF 
Actuació 

objecte de 
canvi 

Import 
aprovat 
(EUR) 

Import de 
reducció 
de l’ajut 
(EUR) 

Nova actuació 

Import  
nova 

actuació 
(EUR) 

Codi XGL 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Operació 
comptable 

nova actuació  

1403901716  
(-4.552,02 

euros) 

 
 
- 
 
 

ARRANJAMENT 
DEL CAMÍ I DE 
LES PARETS 

DE PEDRA DEL 
CAMÍ DEL 

MASOT 
ARRANJAMENT 
DEL CAMÍ I DE 
LES PARETS 

DE PEDRA DEL 
CAMÍ DEL 

MASOT 

9.104,04 7.104,04 

 
ARRANJAMENT 
DEL CAMÍ I DE 

LES PARETS DE 
PEDRA DEL CAMÍ 

DEL MASOT 
ARRANJAMENT 
DEL CAMÍ I DE 

LES PARETS DE 
PEDRA DEL CAMÍ 

DEL MASOT 

2.000,00 14/X/111471 

- 
1403006538 
(+1.000,00 

euros) 

1403901717  
(-3.218,60 

euros) 
- 

Ajuntament de  
l‘Estany 

XXX 

CONSTRUCCIÓ 
D'UN MUR 

PERIMETRAL 
AL CEIP 

L'ESTANY 

6.437,20 6.437,24 

 
CONSTRUCCIÓ 

D’UN ESPAI 
POLIVALENT AL C/ 

DE L’ESCOLA 

13.541,24 14/X/111472 

- 1403006539 
(+6.770,62) 

1403901710 
(-26.492,28 

euros) 
- Ajuntament  de 

Monistrol de 
Montserrat 

XXX 

CANVI 
ENLLUMENAT 
CARRER DEL 

PLA 

52.984,57 52.984,57 

 
URBANITZACIÓ 
DEL CARRER 
SANT RAMON 

52.984,57 14/X/111652 

- 
1403006540 
(+26.492,28 

euros) 
1403901711 
(-13.520,38 

euros) 
- 

Ajuntament  de 
Montmajor XXX 

AMPLIACIÓ 
DEL PONT DE 

SORBA 
27.040,76 27.040,76 

MILLORA I 
CONDICIONAMEN
T DEL CAMÍ DEL 

NUCLI DE SORBA 
AL SECTOR DE 

SANT FELIU 

27.040,76 14/X/111505 

- 
1403006541 
(+13.520,38 

euros) 
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Ens destinatari  NIF 
Actuació 

objecte de 
canvi 

Import 
aprovat 
(EUR) 

Import de 
reducció 
de l’ajut 
(EUR) 

Nova actuació 

Import  
nova 

actuació 
(EUR) 

Codi XGL 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Operació 
comptable 

nova actuació  

PROJECTE 
CONSTRUCTIU 

DE MILLORA 
DE LA CRUÏLLA 

BV-3008 AL 
TERME 

MUNICIPAL DE 
SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

60.000,00 20.000 

PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE 

MILLORA DE LA 
CRUÏLLA BV-3008 

AL TERME 
MUNICIPAL DE 
SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

40.000,00 14/X/112137 
1403901712 

(-20.000 
euros) 

- 

Ajuntament  de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
INTERCONNEX
IÓ D'EDIFICIS 
MUNICIPALS 
AMB FIBRA 

ÒPTICA I 
MILLORA 

D'EQUIPAMENT
S EXISTENTS 

50.494,93 - 

INTERCONNEXIÓ 
D'EDIFICIS 

MUNICIPALS AMB 
FIBRA ÒPTICA I 

MILLORA 
D'EQUIPAMENTS 

EXISTENTS 

70.494,93 14/X/112138 - 1403901719 
(+20.000) 

1403901713  
(-26.300,48 

euros) 
- 

Ajuntament  de 
Vilanova del 

Vallès 
XXX 

OBRES DE 
MILLORA DE 

NUS BV-5001-
CRUÏLLA AMB 

LA BP-5002 
(CODI: 3917-

PC-01) 

52.600,96 52.600,96 
 

CAMÍ DE 
VILASSAR 

52.600,96 14/X/111079 

 
1403006542 
(+26.300,48 

euros) 

1403901714 
(-9.917,75 

euros) 
- 

Ajuntament  de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXX 

FORMACIÓ 
D'ELEMENTS 
REDUCTORS 

DE VELOCITAT 
I MILLORA DE 

LA 
IL·LUMINACIÓ 

EN PASSOS DE 
VIANANTS DE 

LA BP5107 

19.835,50 19.835.50 

 
MILLORA DE LA 

IL·LUMINACIÓ EN 
PASSOS DE 

VIANANTS DE LA 
TRAVESSIA 

URBANA DE LA 
BP5107 

19.835,50 14/X/112047 

- 
1403006543 
(+9.917,75 

euros) 
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Ens destinatari  NIF 
Actuació 

objecte de 
canvi 

Import 
aprovat 
(EUR) 

Import de 
reducció 
de l’ajut 
(EUR) 

Nova actuació 

Import  
nova 

actuació 
(EUR) 

Codi XGL 

Ajust de 
valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Operació 
comptable 

nova actuació  

AMPLIACIÓ 
DEL CARRER 

SANTA 
EUGÈNIA 

60.443,63 6.521,91 
AMPLIACIÓ DEL 
CARRER SANTA 

EUGÈNIA 
53.921,72 14/X/111022 

1403901715 
(-6.521,91 

euros) 
- 

Ajuntament de 
Santa Eugènia 

de Berga 
XXX ADEQUACIÓ 

DE LA 
INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 
DEL TEATRE 
MUNICIPAL 

11.947,24 6.521,91 

ADEQUACIÓ DE 
LA INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA DEL 

TEATRE 
MUNICIPAL 

18.469,15 14/X/111021 - 
1403901720 
(+6.521,91 

euros) 
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Segon.- IMPUTAR les quanties que s’indiquen a continuació, relatives a pagaments 
efectuats en concepte de bestreta de les actuacions inicialment aprovades, a les noves 
actuacions resultants conforme a l’acord primer del present dictamen: 
 

Ens destinatari Actuació objecte de canvi  
Import de la 

bestreta 
(EUR) 

Nova actuació 

Import de la 
bestreta 

imputat a la 
nova actuació 

(EUR) 
Arranjament del camí i 
de les parets de pedra 

del camí del masot 
1.000,00 Arranjament del camí i de 

les parets de pedra del 
camí del masot 

4.552,02 
Construcció d'un espai 

polivalent al C/ de 
l'escola 

3.552,02 Ajuntament de l'Estany 

Construcció d'un mur 
perimetral al ceip l'estany 3.218,60 

Construcció d'un espai 
polivalent al C/ de 

l'escola 
3.218,60 

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

Canvi enllument carrer del 
Pla 26.492,28 Urbanització del carrer 

Sant Ramon 26.492,28 

Ajuntament de 
Montmajor 

Ampliació del Pont de 
Sorba 13.520,38 

Millora i 
condicionament del 

camí del nucli de 
sorba al sector de 

Sant Feliu 

13.520,38 

Projecte constructiu de 
millora de la cruïlla bv-

3008 al terme 
municipal de Sant 

Joan de Vilatorrada 

20.000,00 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

Projecte constructiu de 
millora de la cruïlla bv-3008 
al terme municipal de Sant 

Joan de Vilatorrada 

30.000,00 
Interconnexió d'edificis 
municipals amb fibra 

òptica i millora 
d'equipaments 

existents 

10.000,00 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

Obres de millora de nus bv-
5001-cruïlla amb la bp-5002 

(codi: 3917-pc-01) 
26.300,48 Camí de Vilassar 26.300,48 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

Formació d'elements 
reductors de velocitat i 

millora de la il·luminació en 
passos de vianants de la 

bp5107 

9.917,75 

Millora de la 
il·luminació en passos 

de vianants de la 
travessia urbana de la 

bp5107 

9.917,75 

Ampliació del carrer de 
Santa Eugènia 26.960,86 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

Ampliació del carrer de 
Santa Eugènia 30.221,81 Adequació de la 

instal•lació elèctrica 
del teatre municipal 

3.260,95 

 
Tercer.-  ALLIBERAR la quantitat de cent deu mil cinc-cents vint-i-tres euros amb 
quaranta-dos cèntims (110.523,42 €), amb càrrec a l’aplicació G/12200/945A0/76243 
del Pressupost ordinari de despeses per a l’exercici 2014. 
 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent deu mil cinc-cents vint-i-tres 
euros amb quaranta-dos cèntims (110.523,42 €) amb càrrec a l’aplicació següent del 
vigent pressupost corporatiu: G/12200/945A0/76243. 
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Cinquè.- CONDICIONAR l’efectivitat de les següents modificacions aprovades en 
l’acord primer del present dictamen a la presentació de la documentació que s’indica: 
 

Ens destinatari Actuació Documentació a presentar 

Ajuntament  de Sant Joan de 
Vilatorrada 

INTERCONNEXIÓ 
D'EDIFICIS MUNICIPALS 

AMB FIBRA ÒPTICA I 
MILLORA D'EQUIPAMENTS 

EXISTENTS 

Memòria de sol·licitud “P104” 
Informe de l'interventor/a 

“P105” 

Ajuntament  de Sant Joan de 
Vilatorrada 

PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE MILLORA DE LA 

CRUÏLLA BV-3008 AL 
TERME MUNICIPAL DE 

SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

Memòria de sol·licitud “P104” 
Informe de l'interventor/a 

“P105” 

 
Sisè.- NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.  
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
relació individualitzada dels ajuts a concedir en e l marc del "Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants  de titularitat municipal per al  
curs 2013-2014", del Pla "Xarxa de Governs Locals 2 012-2015".-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 d’octubre de 2014, 
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 2013-2014, el “Programa complementari de finançament de les llars d’infants per 
al curs 2013-2014”   (AJG 504/14).  
 
Amb l’aprovació del referit programa es va procedir a l’obertura d’un termini de 
presentació sol·licituds, que va finalitzar el 10 de novembre de 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. En la 
mesura que, durant la fase de sol·licitud, s’ha detectat l’existència d’errors 
esmenables, s’ha requerit als ens locals destinataris per tal de procedir a la seva 
correcció. 
 
Atès que la gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
responsable de la instrucció i seguiment de les sol·licituds rebudes, així com del 
seguiment de l’execució dels ajuts, ha emès informe en què es detalla el procediment 
emprat per fer la distribució 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. 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 9 d’octubre 
de 2014 (BOPB de 15.10.2014), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
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2015” (BOPB de 8.6.2012), un programa complementari de finançament de les llars 
d’infants de titularitat municipal i el corresponent règim de concertació aplicable per al 
curs 2013-2014. 
 
L’article 6 de l’esmentat règim preveu una dotació econòmica de dotze milions cinc-
cents mil (12.500.000) € del vigent pressupost de despesa de la Diputació de 
Barcelona mentre que l’article 7 determina l’import màxim dels ajuts i els criteris per a 
la distribució dels mateixos, en els termes següents: 
 
“1. El crèdit amb què es dota aquest Programa complementari es distribuirà en funció 
del nombre d’alumnes de tots els centres legalment autoritzats. 
 
2. Els ajuts a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es 
determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents: 
 
− El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a les 

llars d’infants acreditades pels ens locals destinataris en la formalització de la 
sol·licitud.  

− Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a la llars 
d’infants, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia (considerats com 
alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5 hores/dia (considerats 
com alumnes a jornada parcial). 

− Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin l’equivalent 
a les 5 h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent la suma de totes 
les hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial d’una llar d’infants i 
dividint aquest nombre per 25.  

− El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals. La 
quantitat que resulti determinarà un import fix per alumne matriculat i equivalent. A 
cada ens local li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre d’alumnes. Tot 
això fins esgotar la dotació econòmica del programa i tenint en compte que l’import 
màxim de l’ajut a atorgar  per alumne matriculat  i equivalent  del curs 2013-2014 no 
podrà superar l’import de 875 €. 

− El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no 
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre  (font: Departament 
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, curs 2013/2014). 

 
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, que finalitzava el 10 de 
novembre d’enguany, s’han rebut sol·licituds de 237 ens locals i s’han efectuat set  
requeriments en total, quedant subsanades totes les sol·licituds. 
 
En el marc de la present convocatòria, la resolució de la qual s’inicia amb el present 
informe tècnic, de la informació facilitada pels propis ajuntaments en formulari 
complementari normalitzat, s’ha obtingut el nombre d’alumnes equivalents, és a dir, 
l’alumnat que assisteix a l’escola bressol al menys 5 hores diàries i 5 dies a la 
setmana. El total d’alumnat equivalent dels municipis que han presentat sol·licitud, és 
de 24.533,118. 
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Cal fer esment que l’article 6.2 del règim regulador de la convocatòria preveia que a 
l’import inicial consignat en aquesta convocatòria es podria addicionar l’import no 
disposat del programa complementari d’igual finalitat (finançament de llars d’infants de 
titularitat municipal)  aprovat per la Junta de Govern de 24 de juliol d’enguany. Un cop 
aprovat l’acord d’atorgament en la Junta de Govern de 13 de novembre, ha resultat un 
import no disposat d’1.008.799,62€, resultant doncs un import total a atorgar en 
aquesta convocatòria de 13.508.671.87€, distribuïts entre els 24.533,11 alumnes 
equivalents, i que dóna un resultat d’un ajut de 550,63 €/alumne equivalent. Així, l’ajut 
total atorgat per a cada municipi queda fixat pel producte d’aquest import pel seu 
nombre d’alumnes equivalents”. 
 
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 per al curs 2013-2014”  del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
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Ens destinatari NIF Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
d'inici 

Operació 
comptable Posició  

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 
Programa complementari 

EEBB curs 13/14 
67.286,98 14/X/113739 1440018247 1403006131 1 

Ajuntament 
d'Alella XXX 

Escola bressol mpal Els 
Pinyos 33.588,43 14/X/113734 1440016713 1403006131 2 

Ajuntament 
d'Alpens 

XXX 
Programa complementari 

EEBB curs 13/14 
2.731,12 14/X/113735 1440016676 1403006131 3 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
Programa complementari 

EEBB curs 13/14 
58.917,41 14/X/113737 1440017859 1403006131 5 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

XXX 
Finançament EEBB curs 

13/14 
52.860,48 14/X/113738 1440017426 1403006131 6 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 
Programa complementari 

EEBB curs 13/14 
71.031,27 14/X/113559 1440017628 1403006131 7 

Ajuntament 
d'Artés 

XXX 
Finançament EEBB 

Moixaines curs 13/14 
50.107,33 14/X/113740 1440018108 1403006131 8 

Ajuntament d'Avià XXX 
Suport finançament EEBB 

mpal "La Baldufa" 21.034,07 14/X/113741 1440017808 1403006131 9 

Ajuntament 
d'Avinyó 

XXX Llar infants mpal nou estel 20.923,94 14/X/113742 1440016901 1403006131 10 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
XXX 

Llar infants mpal "El 
Cargol" 

13.765,75 14/X/113743 1440016698 1403006131 11 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
Programa complementari 

EEBB curs 13/14 
221.903,89 14/X/113744 1440017988 1403006131 12 

Ajuntament de 
Bagà XXX 

Suport finançament EEBB 
mpal 8.810,08 14/X/113745 1440017540 1403006131 13 

Ajuntament de 
Balenyà 

XXX 
Finançament EEBB mpal El 

Roc Petit 
40.746,62 14/X/113562 1440016754 1403006131 14 

Ajuntament de 
Balsareny 

XXX 
Finançament llar infants 

curs 13/14 
11.563,23 14/X/113746 1440017195 1403006131 15 
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87/534 

Ens destinatari NIF Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
d'inici 

Operació 
comptable Posició  

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
XXX 

Funcionament Xarxa llar 
infants públiques 

109.024,74 14/X/113653 1440017284 1403006131 16 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
Finançament llars infants 

mpals 
55.338,32 14/X/113747 1440016857 1403006131 17 

Ajuntament de 
Berga 

XXX Escola Bressol Flor de Neu 43.830,15 14/X/113748 1440016836 1403006131 18 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
Escola Bressol La Puput 

curs 13/14 
34.139,06 14/X/113749 1440017180 1403006131 19 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar XXX 

Programa complementari 
EEBB curs 13/14 50.657,96 14/X/113752 1440017947 1403006131 22 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXX Funcionament EEBB mpal 42.178,26 14/X/113753 1440017893 1403006131 23 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 
Finançament Llar Infants 

curs 13/14 
26.650,49 14/X/113576 1440018179 1403006131 24 

Ajuntament de 
Calders 

XXX 
Finançament llar infants 

curs 13/14 
10.461,97 14/X/113563 1440017287 1403006131 25 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

XXX Finançament EEBB mpals 92.505,84 14/X/113755 1440017012 1403006131 26 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

XXX 
Finançament EEBB curs 

13/14 
16.518,90 14/X/113754 1440017118 1403006131 27 

Ajuntament de 
Calella 

XXX 
Finançament EEBB mpal El 

Carrilet 
55.063,00 14/X/113756 1440017339 1403006131 28 

Ajuntament de 
Calldetenes 

XXX 
Finançament llars infants 

mpals 
40.416,24 14/X/113757 1440018243 1403006131 29 

Ajuntament de 
Callús 

XXX 
Finançament EEBB 

Mainada 
17.620,16 14/X/113758 1440016954 1403006131 30 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
Finançament despesa 

funcionament curs 13/14 
68.828,75 14/X/113759 1440018152 1403006131 31 
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Ajuntament de 
Canovelles 

XXX 
EE BB mplas Sant Jordi i 

Marta Mata 
65.524,97 14/X/113561 1440017011 1403006131 32 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

XXX Llar d'infants municipal 15.968,27 14/X/113760 1440017024 1403006131 33 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXX 
Finançament llar infants 

curs 13/14 
29.183,39 14/X/113761 1440017505 1403006131 34 

Ajuntament de 
Capellades 

XXX 
Finançament EEBB mpal 

curs 13/14 
30.615,03 14/X/113762 1440016763 1403006131 35 

Ajuntament de 
Cardedeu XXX 

Sosteniment escoles 
bressol municipals 45.603,18 14/X/113763 1440017194 1403006131 36 

Ajuntament de 
Cardona 

XXX 
Finançament llar infants 
mpal Aliret curs 13/14 

22.575,83 14/X/113764 1440016949 1403006131 37 

Ajuntament de 
Carme 

XXX 
Finançament llars infants 

curs 2013/14 
11.563,23 14/X/113577 1440018248 1403006131 38 

Ajuntament de 
Casserres 

XXX 
Suport finançament llar 

d'infants 
12.664,49 14/X/113765 1440018088 1403006131 39 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
XXX 

Finançament llars infants 
curs 13/14 

77.088,20 14/X/113766 1440018264 1403006131 40 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
XXX 

Finançament llars infants 
curs 13/14 

21.474,57 14/X/113767 1440017322 1403006131 41 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXX 
Escola Bressol municipal 

La Caseta 
49.556,70 14/X/113578 1440018112 1403006131 42 

Ajuntament de 
Castellcir 

XXX 
Finançament llar d'infants 

"El Petit Camacurt" 
8.259,45 14/X/113768 1440016860 1403006131 43 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
Finançament llars infants 

curs 13/14 
163.647,24 14/X/113769 1440017574 1403006131 44 
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Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
XXX 

Finançament llar infants 
mpal Picarols 

11.563,23 14/X/113579 1440016872 1403006131 45 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
XXX 

Finançament llars infants 
curs 13/14 

3.303,78 14/X/113770 1440017006 1403006131 46 

Ajuntament de 
Castellgalí 

XXX 
Finançament llar infants 
Castellnins curs 13/14 

18.170,79 14/X/113771 1440016663 1403006131 47 

Ajuntament de 
Castellolí XXX 

Finançament llar infants 
quitxalla 13/14 9.911,34 14/X/113684 1440016909 1403006131 48 

Ajuntament de 
Castellterçol 

XXX 
Finançament llar d'infants 

municipal Espurna 
15.417,64 14/X/113685 1440016808 1403006131 49 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
XXX 

Finançament llars d'infants 
curs 13/14 

15.417,64 14/X/113686 1440017109 1403006131 50 

Ajuntament de 
Centelles 

XXX 
Finançament llars infants 

curs 13/14 
58.394,31 14/X/113687 1440018201 1403006131 51 

Ajuntament de 
Cercs XXX 

Llar d'infants Sant Jordi 
curs 13/14 4.405,04 14/X/113560 1440017795 1403006131 52 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
XXX 

Finançament llar infants 
curs 13/14 

131.600,57 14/X/113546 1440017091 1403006131 53 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXX 
Finançament llar infants 

cus 13/14 
39.381,06 14/X/113564 1440018192 1403006131 54 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 
Finançament llars infants 

curs 13/14 
37.663,09 14/X/113541 1440017159 1403006131 55 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
Finançament EEBB pública 

El Petit corb 
56.164,26 14/X/113615 1440017044 1403006131 56 
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Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
Escoles Bressols 

municipals 
333.681,78 14/X/113616 1440017932 1403006131 57 

Ajuntament de 
Cubelles 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 
25.328,98 14/X/113617 1440018224 1403006131 58 

Ajuntament de 
Dosrius 

XXX 
Finançament llars infants 

curs 13/14 
26.430,24 14/X/113618 1440017890 1403006131 59 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

XXX 
Finançament EEBB 
municipal El Fanalet 

7.708,82 14/X/113539 1440018236 1403006131 60 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 
XXX 

Finançament llar infants 
mpal "l Falguereta" 14.316,38 14/X/113620 1440017107 1403006131 61 

Ajuntament de 
Folgueroles 

XXX 
Llar d'infants municipal "El 

Patufet" 
52.309,85 14/X/113621 1440018150 1403006131 62 

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXX 
Finançament llar d'infants 

curs 13/14 
16.408,77 14/X/113622 1440017647 1403006131 63 

Ajuntament de 
Font-rubí 

XXX 
Finançament llar infants 

mpal "Els Pinells" 
9.360,71 14/X/113623 1440016647 1403006131 64 

Ajuntament de 
Gelida XXX Finançament llars d'infants 53.300,98 14/X/113625 1440017113 1403006131 65 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
Suport finançament llars 

d'infants mpal 
32.487,17 14/X/113626 1440017379 1403006131 66 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
Finançament llar infants 

mpals curs 13/14 
117.284,19 14/X/113566 1440018149 1403006131 67 

Ajuntament de 
Gualba 

XXX 
Finançament llar infants 
mpal "La Cuca de Llum" 

20.373,31 14/X/113628 1440016863 1403006131 68 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
XXX 

Finançament EEBB "El 
Patufet" 

5.506,30 14/X/113630 1440017121 1403006131 69 

Ajuntament de 
Gurb XXX 

Finançament llar infants 
curs 13/14 52.309,85 14/X/113631 1440018253 1403006131 70 
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Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
Finançament llars d'infants 

curs 13/14 
56.164,26 14/X/113624 1440017288 1403006131 71 

Ajuntament de la 
Granada 

XXX 
Finançament llar d'infants 

"El Cuc" 
12.223,99 14/X/113627 1440018138 1403006131 72 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
Cobertura costos 

funcionament 
6.497,43 14/X/113634 1440018127 1403006131 73 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 
Finançament llars infants 

curs 13/14 
58.917,41 14/X/113635 1440017172 1403006131 74 

Ajuntament de la 
Palma de 
Cervelló 

XXX 
Finançament llars d'infants 

curs 13/14 
22.025,20 14/X/113585 1440016834 1403006131 75 

Ajuntament de la 
Pobla de 

Claramunt 
XXX 

Finançament llar municipal 
curs 13/14 

18.611,29 14/X/113705 1440017017 1403006131 76 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 
Finançament EEBB 

Municipals (2) 
48.345,31 14/X/113712 1440018120 1403006131 77 

Ajuntament de la 
Torre de 

Claramunt 
XXX 

Finançament llars d'infants 
curs 13/14 

23.126,46 14/X/113670 1440016737 1403006131 78 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
XXX 

Places EEBB mpal Ametller 
curs 13/14 

31.385,91 14/X/113736 1440016762 1403006131 4 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
Finançament llar infants 

mpal curs 13/14 
13.215,12 14/X/113751 1440018232 1403006131 21 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
XXX 

Finançament EEBB 
municipals 

115.962,68 14/X/113580 1440018141 1403006131 79 

Ajuntament de les 
Masies de Roda XXX 

Finançament EEBB mpal 
"La Patuleia" 8.259,45 14/X/113595 1440016717 1403006131 80 
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Ajuntament de les 
Masies de 
Voltregà 

XXX Finançament llar d'infants 27.311,25 14/X/113581 1440017940 1403006131 81 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 
Finançament llar d'infants 

municipal 
11.012,60 14/X/113543 1440016669 1403006131 82 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
XXX 

Finançament EEBB 
municipals 13/14 

323.770,44 14/X/113632 1440018225 1403006131 83 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt XXX 

Finançament llar d'infants 
curs 13/14 71.031,27 14/X/113636 1440017798 1403006131 84 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

XXX 
Finançament llars d'infants 

curs 13/14 
39.645,36 14/X/113567 1440018251 1403006131 85 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
Finançament llars d'infants 

curs 13/14 
48.455,44 14/X/113548 1440017930 1403006131 86 

Ajuntament de 
Lluçà 

XXX 
Suport llar d'infants 

"Gafarronets" 
4.405,04 14/X/113637 1440018230 1403006131 87 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXX 
Finançament llar d'Infants 

mpal "Els Fesolets" 
39.094,73 14/X/113638 1440016748 1403006131 88 

Ajuntament de 
Manlleu XXX 

Llar d'infants municipals: 
Colors i Picarols 86.999,54 14/X/113639 1440017417 1403006131 89 

Ajuntament de 
Manresa 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
148.670,10 14/X/113547 1440017084 1403006131 90 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 
Llars d'infants curs escolar 

13/14 
140.410,65 14/X/113593 1440018176 1403006131 91 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXX 
Finançament escola 

bressol municipal "Els 
Cirerers 

30.251,61 14/X/113594 1440018144 1403006131 92 

Ajuntament de 
Masquefa 

XXX 
Finançament llars d'infants 

curs 13/14 
57.265,52 14/X/113596 1440017086 1403006131 93 

Ajuntament de 
Matadepera XXX 

Finançament escola 
bressol "Ralet ralet" 47.904,81 14/X/113597 1440017767 1403006131 94 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

93/534 

Ens destinatari NIF Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
d'inici 

Operació 
comptable Posició  

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
455.547,21 14/X/113598 1440017683 1403006131 95 

Ajuntament de 
Mediona 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
10.616,15 14/X/113599 1440016826 1403006131 96 

Ajuntament de 
Moià 

XXX Escola bressol "Garrofins" 40.195,99 14/X/113610 1440017451 1403006131 97 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
117.834,82 14/X/113600 1440017919 1403006131 98 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
Escoles bressols 

municipals 
136.556,24 14/X/113601 1440017245 1403006131 99 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
XXX 

Finançament llar d'infants 
l'Estel 1.101,26 14/X/113604 1440017307 1403006131 100 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXX 
Finançament llar d'infants 

"El Cuc Verd" 
10.461,97 14/X/113603 1440017531 1403006131 101 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

147.018,21 14/X/113602 1440016771 1403006131 102 

Ajuntament de 
Montesquiu 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
3.193,65 14/X/113606 1440018133 1403006131 103 

Ajuntament de 
Montgat 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
33.588,43 14/X/113568 1440018205 1403006131 104 

Ajuntament de 
Montmajor 

XXX Llar d'infants "El Cucut" 6.056,93 14/X/113569 1440018166 1403006131 105 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
55.393,38 14/X/113607 1440016844 1403006131 106 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
XXX 

Funcionament Escola 
bressol municipal 

39.975,74 14/X/113608 1440017508 1403006131 107 
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Ajuntament de 
Montseny 

XXX 
Finançament escola 

bressol "La Camparra" 
2.202,52 14/X/113609 1440018250 1403006131 108 

Ajuntament de 
Muntanyola 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
3.303,78 14/X/113605 1440016636 1403006131 109 

Ajuntament de 
Navarcles 

XXX 
Finançament EEBB 

municipal "Tinet" 
35.240,32 14/X/113549 1440016816 1403006131 110 

Ajuntament de 
Navàs 

XXX 
Escola bressol municipal 

"Quitxalla" 
35.790,95 14/X/113611 1440016936 1403006131 111 

Ajuntament de 
Pacs del 
Penedès 

XXX 
Finançament llar infants "El 

Petit Drac" 
5.660,48 14/X/113696 1440017845 1403006131 112 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXX Llar d'infants Palafollet 56.714,89 14/X/113697 1440017678 1403006131 113 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
85.898,28 14/X/113698 1440016865 1403006131 114 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
59.269,81 14/X/113699 1440018218 1403006131 115 

Ajuntament de 
Parets del Vallès XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 107.372,85 14/X/113700 1440017705 1403006131 116 

Ajuntament de 
Perafita 

XXX 
Finançament llar infants 

"Petit Heurom" 
2.202,52 14/X/113586 1440017344 1403006131 117 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
Finançament escola 
bressol mpal "El Gall 

Mullat" 
60.018,67 14/X/113701 1440017494 1403006131 118 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
Llars infants mpals: Bressol 

d Mar i Marinada 
117.834,82 14/X/113703 1440018196 1403006131 119 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
51.208,59 14/X/113552 1440017160 1403006131 120 

Ajuntament de 
Prats de Lluçanès XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 19.558,38 14/X/113707 1440017039 1403006131 121 
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Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
57.375,65 14/X/113689 1440018207 1403006131 122 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
40.746,62 14/X/113708 1440017299 1403006131 123 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXX 
Finançament llar d'infants 

municipal "La Cabana" 
9.911,34 14/X/113709 1440016921 1403006131 124 

Ajuntament de 
Puig-reig 

XXX Llar d'infants "L'Estel" 20.153,06 14/X/113710 1440017477 1403006131 125 

Ajuntament de 
Rellinars 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
6.056,93 14/X/113711 1440016693 1403006131 126 

Ajuntament de 
Ripollet XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 67.176,86 14/X/113588 1440017660 1403006131 127 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
19.272,05 14/X/113714 1440016633 1403006131 128 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
63.873,08 14/X/113715 1440018229 1403006131 129 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
Escoles bressol municipals 

13/14 
511.226,92 14/X/113553 1440017801 1403006131 130 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

42.508,64 14/X/113718 1440017421 1403006131 131 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

124.993,01 14/X/113719 1440018186 1403006131 132 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
XXX 

Finançament LLI  públiques 
Minerva i Sant Nicolau 

82.594,50 14/X/113720 1440017864 1403006131 133 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

29.734,02 14/X/113589 1440017040 1403006131 134 
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96/534 

Ens destinatari NIF Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
d'inici 

Operació 
comptable Posició  

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

8.149,32 14/X/113721 1440016772 1403006131 135 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
Suport finançament llars 

infants municipals 
148.670,10 14/X/113722 1440017050 1403006131 136 

Ajuntament de 
Sant Boi de 

Lluçanès 
XXX 

Manteniment llar d'infants 
"El Cargol" 

4.955,67 14/X/113544 1440016848 1403006131 137 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

29.734,02 14/X/113723 1440017779 1403006131 138 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
55.613,63 14/X/113554 1440016819 1403006131 139 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
XXX Finançament llar d'infants 44.050,40 14/X/113575 1440018137 1403006131 140 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

200.429,32 14/X/113724 1440017674 1403006131 141 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

19.272,05 14/X/113725 1440016811 1403006131 142 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
58.366,78 14/X/113726 1440017455 1403006131 143 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
XXX 

Finançament escola 
Bressol Mestre Jané 

43.720,02 14/X/113727 1440017635 1403006131 144 
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Ens destinatari NIF Actuació 
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concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
d'inici 

Operació 
comptable Posició  

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

222.454,52 14/X/113555 1440017793 1403006131 145 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

XXX 
Finançament llars d'infants 

municipals 13/14 
8.810,08 14/X/113728 1440016838 1403006131 146 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
XXX 

Finançament llar d'infants 
"El Petit Roure" 

30.284,65 14/X/113590 1440016953 1403006131 147 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
XXX 

Finançament llar d'infants 
"Les Oliveres 

124.442,38 14/X/113729 1440017220 1403006131 148 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
XXX 

Finançament llar d'infants 
"Vallalta" 

14.867,01 14/X/113717 1440016817 1403006131 149 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
Finançament llar d'infants 

"El Xiulet" 32.487,17 14/X/113732 1440018153 1403006131 150 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 
Xarxa escoles bressol 
municipal curs 13/14 

138.098,00 14/X/113731 1440018170 1403006131 151 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
XXX 

Prestació servei públic llar 
d'infants mpal "Patul 

30.835,28 14/X/113556 1440017832 1403006131 152 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

XXX 
Finançament escola 

bressol mpal "Marrecs" 
57.816,15 14/X/113612 1440017928 1403006131 153 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
XXX 

Finançament llars d'infants 
municipals 13/14 

17.735,79 14/X/113613 1440017282 1403006131 154 
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comptable Posició  

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

9.911,34 14/X/113591 1440017277 1403006189 1 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
XXX 

Finançament llars d'infants 
"Arc de Sant Martí" 

20.373,31 14/X/113614 1440017285 1403006189 2 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

13.215,12 14/X/113537 1440017041 1403006189 3 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sarroca 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

19.712,55 14/X/113557 1440017957 1403006189 4 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

7.158,19 14/X/113688 1440016918 1403006189 5 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 123.341,12 14/X/113690 1440018174 1403006189 6 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

XXX 
Finançament llars d'infants 

"El Patufet" 2013-2014 
30.835,28 14/X/113592 1440017882 1403006189 7 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

25.879,61 14/X/113640 1440017396 1403006189 8 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 22.575,83 14/X/113641 1440017095 1403006189 9 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
Finançament llar d'infants 
Pi del Soldat 2013-2014 

41.297,25 14/X/113538 1440016640 1403006189 10 
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Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

17.620,16 14/X/113642 1440017405 1403006189 11 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
XXX 

Finançament llar d'infants 
Els Quirzets 2013-2014 

18.170,79 14/X/113643 1440017187 1403006189 12 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
XXX 

Finançament llar d'infants 
El Patufet 2013-2014 

69.379,38 14/X/113644 1440016757 1403006189 13 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
XXX 

Finançament llars d'infants 
Els Quir 

4.955,67 14/X/113645 1440018184 1403006189 14 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

63.873,08 14/X/113646 1440017921 1403006189 15 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
XXX 

Finançament llar d'infants 
Dentetes 2013-2014 23.126,46 14/X/113629 1440016642 1403006189 16 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
XXX 

Finançament llar d'infants 
El Niu 2013-2014 

50.657,96 14/X/113657 1440016946 1403006189 17 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

44.050,40 14/X/113659 1440016934 1403006189 18 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 19.272,05 14/X/113571 1440017410 1403006189 19 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 

58.366,78 14/X/113658 1440018204 1403006189 20 
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Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 
XXX 

Finançament llar d'infants 
"Rojas Feliu" 2013-2014 

47.354,18 14/X/113647 1440017545 1403006189 21 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 

366.168,95 14/X/113648 1440018145 1403006189 22 

Ajuntament de 
Santa Eugènia de 

Berga 
XXX 

Finançament llar d'infants 
"Ralet-ralet" 2013-2014 

14.867,01 14/X/113649 1440018160 1403006189 23 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
XXX 

Finançament llar d'infants 
"El roure xic"2013-2014 

14.867,01 14/X/113650 1440016628 1403006189 24 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 

49.006,07 14/X/113651 1440017308 1403006189 25 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
XXX 

Finançament llar d'infants 
"Les Moreres" 2013-2014 5.506,30 14/X/113652 1440016784 1403006189 26 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
XXX 

Funcionament tres llars 
d'nfants municipals 

61.670,56 14/X/113542 1440018157 1403006189 27 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 
XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 

61.670,56 14/X/113558 1440017692 1403006189 28 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 51.759,22 14/X/113654 1440017192 1403006189 29 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

XXX 
Finançament llar d'infants 

"El Cuc" 2013-2014 
6.387,31 14/X/113570 1440016751 1403006189 30 
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Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 

176.752,23 14/X/113655 1440017196 1403006189 31 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
26.980,87 14/X/113656 1440017272 1403006189 32 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXX 
Finançament llar d'infants 
"Els Gallare" 2013-2014 

60.789,55 14/X/113716 1440016974 1403006189 33 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
38.323,85 14/X/113660 1440017185 1403006189 34 

Ajuntament de 
Seva XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 30.835,28 14/X/113661 1440018091 1403006189 35 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
Finançament llar d'infants 

2013-2014 
96.360,25 14/X/113662 1440017096 1403006189 36 

Ajuntament de 
Subirats 

XXX 
Finançament llar d'infants 

2013-2014 
22.575,83 14/X/113663 1440018182 1403006189 37 

Ajuntament de 
Súria 

XXX 
Finançament llars 

d'infants"Petit Estel" 2013-
2014 

26.650,49 14/X/113582 1440017022 1403006189 38 

Ajuntament de 
Taradell XXX 

Suport llar d'infants 
municipal 41.958,01 14/X/113664 1440016850 1403006189 39 

Ajuntament de 
Teià 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
29.734,02 14/X/113666 1440017097 1403006189 40 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
556.686,93 14/X/113665 1440018202 1403006189 41 

Ajuntament de 
Tiana 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
65.524,97 14/X/113572 1440017250 1403006189 42 

Ajuntament de 
Tona 

XXX 
Finanç. llar d'infants "Pa 
amb xocola" 2013-2014 

50.107,33 14/X/113667 1440017216 1403006189 43 

Ajuntament de 
Tordera 

XXX 
Finançament llars d'infants 

"El Niu" 2013-2014 
40.746,62 14/X/113668 1440016755 1403006189 44 
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Ajuntament de 
Torelló 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
68.278,12 14/X/113669 1440018165 1403006189 45 

Ajuntament de 
Torrelavit 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
20.373,31 14/X/113671 1440018148 1403006189 46 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXX 
Finançament llar d'infants 

"Alt Foix" 2013-2014 
7.774,90 14/X/113672 1440017242 1403006189 47 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

XXX 
Finançament llar d'infants 

2013-2014 
56.714,89 14/X/113673 1440018198 1403006189 48 

Ajuntament de 
Vacarisses XXX 

Finançament llar d'infants 
2013-2014 58.366,78 14/X/113675 1440018154 1403006189 49 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

XXX 
Finançament llar d'infants 

2013-2014 
8.259,45 14/X/113583 1440018125 1403006189 50 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

XXX 
Finanç. llars infantils de 

titularitat municipal 
18.721,42 14/X/113676 1440018240 1403006189 51 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
53.961,74 14/X/113573 1440017806 1403006189 52 

Ajuntament de 
Vallromanes 

XXX 
Finançament llar d'infants 

2013-2014 
32.377,04 14/X/113677 1440018092 1403006189 53 

Ajuntament de 
Vic XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 123.891,75 14/X/113678 1440017057 1403006189 54 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
196.024,28 14/X/113574 1440016812 1403006189 55 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
Finançament llars d'infants 

2013-2014 
30.835,28 14/X/113679 1440017122 1403006189 56 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
XXX 

Finançament llars d'infants 
2013-2014 

204.283,73 14/X/113682 1440016668 1403006189 57 

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra 

XXX Llar d'infants "El Cucut" 12.223,99 14/X/113584 1440017458 1403006207 1 
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Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
XXX 

Llar d'infants "El molinet" i 
"La Baldufa" 

67.727,49 14/X/113680 1440016913 1403006207 2 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
XXX 

Finançament llar d'infants 
mpal. 

63.873,08 14/X/113683 1440016662 1403006207 3 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
XXX 

Finançament llar d'infants 
mpals curs 2013-14 

58.366,78 14/X/113545 1440018226 1403006207 4 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

XXX 
Finançament llar d'infants 

mpal. 2013-14 
62.000,94 14/X/113730 1440017295 1403006207 5 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
Finançament de la 

Bressoleta 
135.454,98 14/X/113733 1440016670 1403006207 6 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

XXX 
Escola bressol pública Els 

Ocellets curs 2013-14 
12.994,87 14/X/113681 1440017181 1403006207 7 

Ajuntament del 
Bruc XXX 

Finançament EEBB mpal 
"La Cadireta" 19.822,68 14/X/113750 1440016766 1403006131 20 

Ajuntament del 
Papiol 

XXX 
Finançament llars infants 
mpals. curs 2013-2014 

32.156,79 14/X/113551 1440016910 1403006207 8 

Ajuntament del 
Pla del Penedès 

XXX 
Finançament llars infants 

curs escolar 2013-14 
15.968,27 14/X/113704 1440017332 1403006207 9 

Ajuntament del 
Pont de Vilomara 

i Rocafort 
XXX 

Finançament escola 
bressol La Pau curs 2013-

14 
28.963,14 14/X/113713 1440016899 1403006207 10 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
Finançament llars infants 

curs escolar 2013-14 
266.615,05 14/X/113706 1440017429 1403006207 11 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
XXX 

Finançament llars infants 
curs escolar 2013-14 19.272,05 14/X/113702 1440018183 1403006207 12 
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Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
Finançament llar mpal "El 
Reietons" curs 2013-14 

5.836,68 14/X/113587 1440018121 1403006207 13 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

XXX 
Finançament llars infants 

curs escolar 2013-14 
84.246,39 14/X/113619 1440018178 1403006207 14 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
XXX 

Finançament llars infants 
curs 2013-14 

151.973,88 14/X/113565 1440017836 1403006207 15 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
Finançament llars infants 

curs 2013-14 
101.866,55 14/X/113633 1440017710 1403006207 16 

Ajuntament 
d'Òdena XXX 

Finançament de la Llar dels 
Vailets 30.284,65 14/X/113536 1440017013 1403006207 17 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

XXX 
Finançament llars d'infants 

curs 2013-14 
28.082,13 14/X/113540 1440017816 1403006207 18 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXX 
Finançament escola 

bressol "Marrec" curs 2013-
14 

16.518,90 14/X/113692 1440017378 1403006207 19 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

XXX 
Finançament llars d'infants 

curs 2013-14 
64.423,71 14/X/113550 1440017497 1403006207 20 

Ajuntament 
d'Olivella 

XXX 
Finanç. llar infants "El 

Castellot" curs 2013-14 
11.012,60 14/X/113693 1440018195 1403006207 21 

Ajuntament 
d'Olost 

XXX 
Suport a llar infants mpa. 

Estel curs 2013-14 
11.012,60 14/X/113694 1440017313 1403006207 22 

Ajuntament 
d'Olvan 

XXX 
Escola bressol "Pit-roig 

curs 2013-14 
7.158,19 14/X/113691 1440016712 1403006207 23 

Ajuntament 
d'Òrrius 

XXX 
Finançament llar infants 

Les Orenetes curs 2013-14 
6.783,76 14/X/113695 1440017177 1403006207 24 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

XXX 
Finançament llar infants "El 

Cucut" curs 2013-14 
24.337,85 14/X/113674 1440017433 1403006207 25 
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Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 
XXX 

Finançament de les llars 
2013-14 

45.151,65 14/X/113772 1440017642 1403006207 26 
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106/534 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tretze milions cinc-cents vuit mil 
sis-cents setanta-un euros amb vuitanta-set cèntims (13.508.671,87) € amb càrrec a 
les aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu: tretze milions quatre-cents 
seixanta-tres mil cinc-cents vint euros amb vint-i-dos cèntims (13.463.520,22) € amb 
càrrec a l’aplicació G/60500/323A0/46254 i quaranta-cinc mil cent cinquanta-un euros 
amb seixanta-cinc cèntims (45.151,65) €  amb càrrec a l’aplicació 
G/60500/323A0/46854. 
 
Tercer-  PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis 
electrònic de la Diputació el present acord. 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
“Programa complementari de foment de l’ocupació loc al”, el seu règim de 
concertació i la concessió d’ajuts, 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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 
també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el 
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al 
Pla de referència. 
 
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments 
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen 
i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de 
concertació definits a la clàusula 7ª del Protocol general.  
 
Els Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del Protocol general 
com aquells instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per 
tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació 
de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions 
imprevistes o que requereixin d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació. 
 
Amb la crisi financera i econòmica s’ha posat de manifest un enduriment de les 
condicions d’accés al finançament per part de les petites i mitjanes empreses, el que 
ha suposat la contracció de l’economia i el conseqüent estancament del 
desenvolupament econòmic local. Tot plegat, ha acabat donant lloc a un increment 
considerable de la taxa d’atur i al progressiu empobriment de moltes famílies. Tant és 
així que, en els darrers anys, les problemàtiques socials derivades de la crisi 
econòmica i de l’increment exponencial de la taxa d’atur ha comportat una 
transversalització de la pobresa envers el conjunt de la població, afectant a col·lectius 
que tradicionalment presentaven una situació normalitzada.  
 
Així doncs, la manca d’ocupació i l’increment de la població en situació d’atur, la qual 
ascendeix, com a promig, a unes 338.258 persones en un marc temporal de 6 mesos, 
és avui una qüestió cabdal que, anant més enllà de l’estancament del 
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desenvolupament econòmic local, ha acabat derivant en situacions de risc d’exclusió 
social que han de ser objecte d’especial atenció.  
 
Els governs locals, per la seva proximitat amb els ciutadans, es veuen compel·lits a 
contribuir a garantir el benestar comunitari en el respectiu àmbit territorial, i 
específicament, a treballar de forma proactiva en el desplegament de les polítiques 
bàsiques de desenvolupament local i de foment de l’ocupació. En l’actualitat, però, el 
cost creixent de transacció dels recursos i la insuficiència de finançament per a dotar 
pressupostàriament les plantilles de personal i els plans locals d’ocupació està 
conduint a un escenari marcat per una notòria restricció que dificulta en gran mesura la 
gestió de nous projectes generadors de riquesa i ocupació a àmbit local.  
 
La situació actual requereix l’adopció de polítiques actives adreçades a la generació 
d’ocupació, per a la qual cosa esdevé necessari ajustar la tasca d’assistència i 
cooperació local que presta la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” a les necessitats reals dels governs locals i de les 
persones, derivades de l’actual situació de crisi econòmica. Aquesta cooperació passa 
per comptar amb uns governs locals que constitueixin una base suficientment sòlida 
com per impulsar, en un context com l’actual, un creixement equilibrat i sostenible del 
territori de la demarcació de Barcelona, a través de la generació d’ocupació i del 
reforçament de l’autonomia local. Es tracta, en conseqüència, d’articular, des 
d’aquesta Corporació, un suport de caràcter integral que vagi en consonància amb les 
competències que s’atribueixen a les Diputacions pels articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 a 93 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, els quals estableixen la competència de les diputacions per 
a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Tot alhora amb 
relació amb la comesa dels futurs Consells de vegueria en els termes dels articles 90 i 
91 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 
juliol. 
 
No obstant això, la Diputació de Barcelona ja ha desplegat, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, actuacions adreçades al foment de l’ocupació local. Ja 
sigui a través dels successius Catàlegs de serveis, amb la concessió de fons de 
prestació, o bé mitjançant la formulació de Programes complementaris. Amb caràcter 
específic, el “Programa complementari de suport a l’economia productiva local”, 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2013 (BOPB de 27 de desembre de 2013), va comptar amb la finalitat principal de 
fomentar l’ocupació local mitjançant la contribució específica al finançament d’aquelles 
despeses derivades de plans locals d’ocupació, d’una banda, i a la garantia del 
desenvolupament dels sectors generadors d’economia productiva en el respectiu 
territori dels ens locals beneficiaris, de l’altra. També es va cercar l’afavoriment 
d’inversions adreçades a dinamitzar a curt termini l’activitat econòmica, potenciant la 
competitivitat local i la captació d’inversió complementària, pública o privada. 
Igualment, es va afavorir la generació d’ocupació a través de la línia de suport al 
“finançament dels plans locals d’ocupació”, i de forma més indirecta, a través de les 
línies de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements i equipaments 
constitutius de patrimoni singular local” i de “finançament de la millora i del 
manteniment dels camins locals”. 
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Amb el present “Programa complementari de foment de l’ocupació local" es renova el 
compromís de la Diputació de continuar prestant suport als governs locals en la 
generació de nova ocupació. Aquesta voluntat comporta, no només la creació de nous 
llocs de treball, sinó també el foment d’actuacions que, a més d’afavorir el 
desenvolupament econòmic local, generin la necessitat de crear més llocs de treball. 
Amb tot, cal estar a les previsions que, en matèria de gestió de la provisió de personal, 
efectua la Llei 22/2013, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 
2014, i molt especialment, al contingut de l’article 21, referit a la reposició d’efectius i a 
la contractació o nomenament de personal nou, així com també a les disposicions de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Així mateix, s’atendrà a allò que determini, sobre aquesta matèria la Llei 
pressupostos generals de l’Estat per al 2015. 
 
A més, es cerca garantir l’ocupabilitat present i futura dels col·lectius en edat activa 
més afectats per la crisi econòmica i per la vulnerabilitat econòmica i social, tot 
facilitant la seva inserció laboral. Per això, es parteix de la complementarietat amb les 
aportacions efectuades per altres administracions públiques amb la mateixa finalitat.  
 
Així, el present Programa complementari es presenta com un instrument més amb el 
que conferir un suport integral a la cooperació local, en tant que fonament bàsic de la 
seva elaboració, però també com a finalitat primordial a què respon la seva elaboració 
i implementació. S’articula en base a dues línies de suport: 
 

a. Línia de suport a l’ocupació local : Amb aquesta línia és pretén contribuir al 
foment de l’ocupació local a través de la concessió de suports econòmics per 
al desplegament de plans locals d’ocupació. La Llei 56/2003, de 16 de 
desembre, d’ocupació, fixa les bases de les polítiques d’ocupació i, en 
conseqüència, es d’aplicació a l’àmbit objecte dels referits Plans locals 
d’ocupació.  

 

Aquest text normatiu inclou, a més, referències explícites a la participació de 
persones desocupades en aquestes polítiques però no incorpora cap definició 
del concepte de persona en situació d’atur, així com tampoc en limita el seu 
abast.  
 

Partint d’aquesta constatació, en el marc del present règim regulador s’ha 
optat per un concepte ampli d’aturat o desocupat en la mesura que serà en 
els corresponents plans i programes específics on es concretaran els requisits 
que hauran de complir les persones participants en cadascun d’ells.  
 

Així doncs, en el marc d’aquesta línia de suport es preveu la contractació i/o 
nomenament de persones aturades o desocupades, considerant com a tals 
aquelles que no estiguin desenvolupant una activitat laboral i que es trobin en 
situació de cerca activa de feina. A tal efecte, caldrà que aquestes persones 
estiguin prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
demandants d’ocupació, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació 
i comptar, si s’escau, amb un informe favorable de Serveis Socials. A més, 
aquestes persones no podran estar donades d’alta a cap dels règims de la 
Seguretat Social, en els termes del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social. 
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Es tracta, en definitiva, de contribuir al desplegament de polítiques actives 
d’ocupació tot fomentant el desplegament dels Plans locals d’ocupació arreu 
del territori de la demarcació.  

 
b. Línia de suport a la reactivació econòmica local:  L’objecte d’aquesta línia 

és contribuir a la dinamització econòmica del territori i a la generació de noves 
oportunitats de treball a través de la realització d’obres de manteniment, 
conservació i reparació de les infraestructures i equipaments locals. També es 
confereix un suport adreçat, amb caràcter general, al finançament de 
despeses corrents, tot amb la finalitat de garantir la continuïtat en la prestació 
dels serveis públics locals i d’afavorir la solvència de les hisendes locals. 

 
Els destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa complementari 
són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació 
territorial de Barcelona, els quals poden delegar l’execució de les despeses 
subvencionables en altres ens instrumentals integrats en el seu sector públic local, o 
bé en altre ens que tinguin la condició de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. Les agències de desenvolupament econòmic local podran 
ser entitats executores dels ajuts que s’atorguin als ens locals destinataris.  
 
No es preveu com a destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona, atès el règim 
específic que li és aplicable en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en 
sessió de data 25 d’abril de 2013. El referit conveni es configura com l’instrument 
regulador del conjunt de les actuacions desenvolupades en el marc de l’espai de 
concertació establert entre ambdues institucions, en desenvolupament del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”.   
 
En un altre ordre de coses, la Diputació de Barcelona, com a institució adreçada a 
garantir la cooperació i l’assistència local a tots els governs locals del seu àmbit 
territorial, sigui quina sigui la seva dimensió econòmica, poblacional i organitzativa, i 
fruit d’una ferma convicció municipalista basada en la voluntat d’arribar a totes les 
ciutats i a tots els pobles de la demarcació, ha aprovat també una línia específica de 
suport al petit municipi. La seva finalitat és prestar l’assistència i la cooperació 
adequades a aquells municipis que, per ser de menor dimensió, requereixen d’un 
suport especialitzat per a garantir la prestació adequada dels serveis públics locals.  
 
És doncs en el marc d’aquesta nova línia de suport que el present “Programa 
complementari de foment de l’ocupació local" preveu conferir un suport específic vers 
els municipis de menor població, i en particular, dels de menys de 1.000 habitants. 
Aquest suport passa per l’aplicació d’un import per tram de població en el moment de 
calcular la distribució dels ajuts,a més del reconeixement exprés de la possibilitat de 
redistribuir els imports assignats en cadascuna de les línies de suport fins l’import total 
assignat per a cadascuna d’elles. En darrer terme, també se’ls reconeix de forma 
expressa la possibilitat de delegar, preferentment, en els consells comarcals l’execució 
de les actuacions, així com d’executar conjuntament, amb altres ens destinataris del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” les actuacions que són objecte de 
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finançament en el marc d’aquest Programa complementari, tot amb la finalitat de fer 
front a les despeses en què puguin incórrer cadascun d’aquests ens destinataris. 
 
Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis. 
 
Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs 
locals en matèria de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
que estableixen com a competència dels municipis la realització d’activitats 
complementàries en l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra l’atur. 
 
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o 
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i 
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació 
supletòria les disposicions de la Llei 38/2003, així com de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple 
de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de 15 de gener del 2009). 
 
Per tot el que ha estat exposat procedeix aprovar el “Programa complementari de 
foment de l’ocupació local", en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
així com també el seu règim de concertació i la resolució de concessió d’ajuts. 
 
Vist l’apartat 12.2.a) 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 d’11 de desembre de 2013 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre de 2013, pel qual es 
preveu que correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de Govern aprovar 
la creació de programes complementaris.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el “Programa complementari de foment de l’ocupació local", en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon.-  APROVAR el règim de concertació del “Programa complementari de foment 
de l’ocupació local" i disposar que esdevé la normativa aplicable pel que fa a 
l’atorgament i execució dels ajuts que es derivin del present Programa complementari. 
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“Règim de concertació aplicable al Programa complem entari de foment de 
l’ocupació local 
 
Article 1. Objecte  
1. El present Programa complementari té per objecte la generació d’ocupació i, en 

particular, el foment de l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben 
aturades o desocupades. 

 
2. Els ajuts que s’atorguin en el marc de les línies de suport a l’ocupació local i a la 

reactivació econòmica local, definides a l’art. 3 d’aquest Programa complementari, 
s’emmarquen en els àmbits de garantia de la prestació adequada dels serveis 
públics locals i de manteniment d’equipaments i infraestructures, respectivament. 
Ambdós àmbits estan previstos a la clàusula 7 del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 

 

Article 2. Definicions 
En el marc del present Programa complementari s’estableixen les definicions 
següents: 
 

a. Personal laboral: Persones que presten serveis remunerats en virtut d’un 
contracte laboral formalitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 
amb caràcter fix, indefinit o temporal en el si d’una administració pública o en 
una entitat privada. 

 

b. Personal funcionari interí: Persones a les que resulta aplicable, quant a 
nomenament i règim aplicable, l’establert a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. D’acord amb l’article 10 de la citada 
normativa el personal interí és aquell que “(...) por razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 

funcionarios de carrera. 
b) La sustitución transitoria de los titulares. 
c) La ejecución de programas de caràcter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las 
leyes de función púbilca que se dicten en desarrollo de este Estatuto.  

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 
dentro de un periodo de doce meses. (...) 

 

c. Persones aturades o desocupades: Persones que estiguin realitzant cap 
activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), amb 
independència de què compleixin o no els requisits per a percebre prestació 
d’atur en els termes del Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei general de la seguretat social (en endavant, 
TRLGSS).   

 

d.  Jornada laboral: Conjunt d’hores dedicades al desplegament de tasques 
relacionades amb el lloc de treball d’acord amb la normativa aplicable o amb el 
conveni vigent a l’entitat local o al sector d’activitat corresponent.  
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e.  Cost laboral: El cost laboral d’un treballador o treballadora és l’import que ha 
d’assumir l’ens local destinatari per fer front a la contractació o nomenament de 
nou personal. Aquest import es determinarà a partir del salari brut i de l’import a 
abonar a la Seguretat Social, d’acord amb les hores anuals que correspon 
prestar a cada treballador o treballadora, segons el conveni col·lectiu vigent o el 
contracte o nomenament formalitzat.   

 
f.  Cost salarial brut: Inclou el sou mensual del treballador o treballadora, les 

pagues extraordinàries, els complements salarials fixats al conveni col·lectiu 
vigent, o bé en el contracte o nomenament corresponent.  No es computen les 
hores extraordinàries, les dietes, les indemnitzacions i els pagaments per 
beneficis. 

 
g.  Lloc de treball: Es considera com a tal, als efectes d’aquest Programa 

complementari, la contractació d’una persona per un període mínim de 3 
mesos.  

 
Article 3. Línies de suport 
1.  La generació d’ocupació a la demarcació territorial de Barcelona, en el marc del 

present Programa complementari, es durà a terme mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics en el marc de les següents línies de suport: 

 
a. Línia de suport a l’ocupació local : Té per finalitat contribuir a la contractació 

o el nomenament de persones aturades, prèviament inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació 
i comptar, si s’escau, amb informe favorable dels Serveis Socials. Caldrà, a 
més,  que aquestes persones no cotitzin en cap dels règims de la seguretat 
social previstos al TRLGSS. 

 
Aquestes contractacions i/o nomenaments s’hauran d’efectuar en el marc de 
plans locals d’ocupació. Als efectes de la creació i disseny d’aquests plans, els 
serveis socials municipals intervindran, si s’escau, de forma activa i en 
coordinació amb els serveis i regidories de promoció econòmica dels ens locals 
destinataris. 

 
b. Línia de suport a la reactivació econòmica local:  L’objecte d’aquesta línia és 

dinamitzar econòmicament el territori i generar noves oportunitats de treball a 
través de la realització d’obres de manteniment i de conservació, a més de 
contribuir al finançament de la despesa de naturalesa corrent associada a 
aquestes actuacions. Aquestes obres de manteniment, reparació i conservació 
d’infraestructures es realitzaran en edificis i locals destinats a un ús general. 
També es confereix un suport adreçat, amb caràcter general, al finançament de 
despeses corrents que tinguin per finalitat garantir la continuïtat de la prestació 
dels serveis públics locals i a afavorir la solvència de les hisendes locals. 

 
Article 4. Destinataris 
1. Tenen la consideració de destinataris els ajuntaments i les entitats municipals 

descentralitzades de la demarcació territorial de Barcelona.  
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2. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del 
present Programa complementari per raó de la seva subjecció al règim específic 
que li és aplicable en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” d’acord 
amb el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol general, aprovat per 
la Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 25 d’abril de 2013.  

 
Article 5. Entitats executores 
1. L’execució de les actuacions en el marc de cada línia de suport es durà a terme pel 

propi ens destinatari, qui podrà, al seu torn, encarregar-ne l’execució a altres ens 
instrumentals o dependents que integrin el seu sector públic, o bé formalitzar 
l’oportuna delegació en favor d’altres ens locals que ostentin la condició de 
destinataris en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. També es 
podrà dur a terme l’execució conjunta d’actuacions, especialment, en el cas dels 
municipis de fins a 1.000 habitants.  

 
2. En el marc de la línia de suport a l’ocupació local  també es podrà encarregar 

l’execució de les actuacions a una entitat privada sense ànim de lucre que, tenint 
com a objecte el foment de l’ocupació i la inserció laboral de persones 
desocupades, compleixi els requisits establerts a l’art. 19.3. 

 
Article 6. Despesa elegible 
1.  En el marc de la línia de suport a l’ocupació local  són elegibles les següents 

despeses: 
 

a.  Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses 
dels ens locals destinataris i/o dels ens executors, en termes de l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 
de 3 de desembre, de pressupostos de les entitats locals (en endavant, Ordre 
HAP/419/2014).  

 
Es tracta de despeses derivades de la contractació de personal laboral, en 
qualsevol de les seves modalitats, i/o del nomenament interí de personal que 
no estigui desenvolupant una activitat laboral i que es trobi en situació de 
recerca activa de feina. A tal efecte, caldrà acreditar que el personal que es 
contracta o nomena està inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
demandant d’ocupació, podent estar-ho també als Serveis Locals d’Ocupació i, 
si s’escau, comptar amb un informe favorable per part dels Serveis Socials. A 
més, el personal de nova contractació o nomenament no haurà de cotitzar a 
cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS.  

 
Aquestes despeses es correspondran amb el cost laboral dels treballadors i 
treballadores que es contractin o nomenin en el marc d’un pla local d’ocupació.  

 
b.  Despeses corrents que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost de 

despeses dels ens locals destinataris i/o executors, en termes de l’Ordre 
HAP/419/2014 que siguin necessàries per la impartició de cursos de formació i 
capacitació, així com també per la formació adequada del personal a contractar 
o a nomenar, o bé per al desenvolupament adequat de les tasques assignades, 
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una vegada efectuada la contractació o nomenament. S’acceptaran també 
despeses d’accions de formació de caràcter transversal, per als nous 
contractats o nomenats, sempre i quan tinguin relació amb els llocs de treball 
corresponents. El justificat per aquesta despesa no podrà superar el 25% del 
total de despeses directes justificades. 

 
c.  Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes 

de l’Ordre HAP/419/2014, en cas que l’execució de les actuacions correspongui 
a un ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens local 
destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb qui s’hagi 
formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.  

 
d. En cas que les actuacions objecte de suport siguin executades per entitats 

privades sense ànim de lucre, seran elegibles les despeses de personal i les 
derivades de la contractació de béns i serveis associats a la formació dels nous 
treballadors i treballadores. Igualment, el que es justifiqui en concepte de 
formació no podrà superar el 25% del total de despeses directes justificades. 

 
e. Despeses indirectes: Seran elegibles les despeses indirectes derivades dels 

costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts concedits en el marc del 
present Programa complementari, així com també les que derivin de la 
contractació externa de la gestió dels ajuts de referència, fins a un 5% de les 
despeses directes a què s’ha fet esment als apartats precedents.  

 
f. No es subvencionaran les despeses derivades del pagament d’interessos  

deutors, recàrrecs i sancions, despeses de procediments legals i judicials, 
costos generats pel personal durant períodes de baixa laboral, impostos i 
taxes, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances 
no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, 
cessament i percepcions per matrimoni o per finalització de contracte. 

 
2. En el marc de la línia de suport a la reactivació econòmica local  són elegibles 

les despeses que s’assenyalen a continuació: 
 

a. Despeses corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses dels ens 
locals destinataris i/o dels ens executors, en termes de l’Ordre HAP/419/2014 
derivades de la contractació de personal laboral, en qualsevol de les seves 
modalitats, i/o del nomenament interí de persones que, estant inscrites a 
alguna de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants 
d’ocupació, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació i comptar, si 
s’escau, amb informe favorable dels Serveis Socials, estiguin aturades o 
desocupades. Aquestes despeses es correspondran amb el cost laboral dels 
treballadors i treballadores de nova contractació o nomenament. Seran 
elegibles, únicament, quan es vinculin al desplegament d’obres de 
manteniment, reparació i conservació d’infraestructures, edificis i locals 
destinats a l’ús general i que s’executin per la modalitat d’execució per pròpia 
administració. 
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b. Despeses corrents que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost de 
despeses dels ens locals destinataris i/o executors, en termes de l’Ordre 
HAP/419/2014. En particular, seran elegibles les referides a l’execució d’obres 
de manteniment, reparació i conservació d’infraestructures, edificis i locals 
destinats a un ús general. Aquestes actuacions no suposaran un increment de  
la capacitat, rendiment o eficiència dels béns sobre els que s’executin les 
obres, així com tampoc comportaran un allargament de la seva vida útil.  
 
També es consideraran elegibles, entre d’altres, les despeses corrents 
derivades de lloguers, arrendaments financers, manteniment i reparació de 
maquinària, d’instal·lacions tècniques, de vehicles de transport, de mobiliari i 
d’equips d’oficina, a més de les derivades de la prevenció de riscos laborals i 
de l’adquisició de material associat, les d’adquisició de material i 
subministraments, així com també aquelles altres relacionades amb l’adquisició 
del vestuari del personal.  
 

c. Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes 
de l’Ordre HAP/419/2014, en cas que l’execució de les actuacions correspongui 
a un ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens local 
destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb qui s’hagi 
formalitzat prèviament un acord exprés de delegació. 

 
3.  Els nous contractes o nomenaments que es formalitzin en el marc de la línia de 

suport a l’ocupació local observaran les determinacions previstes a l’article 7 i 
respectaran les previsions que, en matèria de personal, prevegin la normativa 
general pressupostària de l’any en curs, així com també les disposicions en 
matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 
Article 7. Requisits exigibles a les noves contract acions o nomenaments en el 
marc de la línia de suport a l’ocupació local 
1.  Les noves contractacions o nomenaments tindran una durada mínima de 3 mesos i 

s’efectuaran en el marc de Plans Locals d’Ocupació. 
 
2. L’ens destinatari podrà prorrogar, en el cas que el tipus de contractació o 

nomenament ho permeti, la durada inicial dels nous contractes o nomenaments 
que formalitzi durant l’anualitat 2015. Amb caràcter excepcional també seran 
prorrogables els nous contractes o nomenaments formalitzats dins el període 
d’execució de la “línia de suport als plans locals d’ocupació” del “Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local”, aprovat el 19 de desembre 
de 2013 per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (BOPB de 27 de 
desembre de 2013). En aquest darrer cas s’admetrà la pròrroga de contractes o 
nomenaments que finalitzin l’any 2014, als efectes de ser finançats amb càrrec als 
ajuts del present Programa complementari, sempre i quan el contracte o 
nomenament prorrogat comprengui, com a mínim, 3 mesos de l’anualitat 2015. Als 
contractes o nomenaments prorrogats els seran aplicables les previsions 
establertes en aquest règim de concertació.  

  
3.  Si la contractació o nomenament que s’efectuï a partir de l’entrada en vigor del 

present Programa complementari i, en tot cas, dins del període d’execució establert 
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per a la línia de suport a l’ocupació local , té una durada inferior a 3 mesos caldrà 
fer constar, a través d’un informe tècnic, en el moment de justificació de les 
despeses, els motius pels quals no s’ha assolit aquest mínim: 
a. Per no superar-se el període de prova.  
b. Per causar baixa voluntària el treballador o treballadora.  
c. Per concórrer qualsevol altra causa justificativa degudament acreditada per 

l’ens destinatari en el moment de presentar la justificació de despesa.  
 
4.  En el moment de justificar la durada de la contractació per un període inferior a 3 

mesos, mitjançant l’informe tècnic assenyalat a l’apartat anterior, es podrà deixar 
constància de la suplència de la plaça o places vacants fins l’esgotament de la 
vigència del contracte o nomenament, la qual no podrà ser inferior a 3 mesos. 

 
5. La Diputació de Barcelona no participa ni és responsable dels processos de 

selecció que duguin a terme els ens locals destinataris, essent aquests últims els 
garants del respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

  
6. No serà admissible, com a condició per presentar-se a un procés selectiu, que les 

persones siguin residents al municipi de l’ens local destinatari que el promou.  
 
7.  La contractació o nomenament de personal, en qualsevol de les seves modalitats, 

es durà a terme d’acord amb la normativa que resulti aplicable. 
 
Article 8. Compatibilitat dels ajuts  
1. Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles 

amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens 
públics o privats sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament 
de l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes despeses. En aquest sentit, les 
despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

 
2.  Igualment, els ajuts que, pel present, es concedeixen en el marc de cadascuna de 

les línies de suport són complementaris entre si, sempre i quan no es financin les 
mateixes despeses i no hi hagi sobrefinançament.  

 
3. En el cas que es justifiquin despeses de personal en el marc de la línia de suport 

a la reactivació econòmica local,  quan l’execució de les obres es realitzi per 
pròpia administració, no es podran utilitzar les mateixes despeses de personal que 
es justifiquin a la línia de suport a l’ocupació local , als efectes d’evitar la 
concurrència d’ajuts i el sobrefinançament. En el moment de presentar les 
corresponents justificacions s’inclourà una declaració expressa en aquest sentit. 

 
4. En el marc de la línia de suport a l’ocupació local  es poden concatenar diferents 

Plans Locals d’Ocupació. 
 
Article 9. Quantia màxima dels ajuts  
1. El pressupost màxim que es destinarà a aquest Programa complementari serà de 

seixanta milions (60.000.000) € del pressupost de despeses de la Corporació, el 
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qual es distribuirà entre les dues línies de suport en base als percentatges 
següents: 

 
a. La línia de suport a l’ocupació local  es dota amb 36.000.000 € de la dotació 

total del Programa complementari, corresponent al 60% del total. 
 
b. La línia de suport a la reactivació econòmica local  es dota amb 24.000.000 

€ de la dotació total del Programa complementari, corresponent al 40% del 
total. 

 
2. Les dotacions previstes per a cada línia de suport s’imputen a les anualitats 2014 i 

2015 en base a la distribució següent: 
 

a. Amb càrrec a l’anualitat 2014 s’imputen 32.000.000€ que es destinaran al 
finançament dels ajuts atorgats en el marc de la línia de suport a l’ocupació 
local .  

 
b. Amb càrrec a l’anualitat 2015 s’imputen 28.000.000 €, dels quals 4.000.000 € 

es destinaran al finançament de la línia de suport a l’ocupació local , i 
24.000.000€ a la línia de suport a la reactivació econòmica local . 

 
3. Les dotacions assignades a cada línia de suport són els límits màxims de 

despesa. 
 
Article 10. Procediment de concessió 
Els ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona concedeix als ens locals 
destinataris en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 
tenen naturalesa de fons de prestació, en els termes de la clàusula 6ª del Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Article 11 Criteris per la determinació de la quant ia dels ajuts  
1. Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc del present Programa 

complementari es corresponen amb una quantitat total i única que es concedeix en 
concepte de fons de prestació. 

 
2. El repartiment de l’import de 60.000.000 € amb què es dota aquest Programa 

complementari s’ha efectuat partint d’una assignació fixa, per tram, ponderada amb 
una assignació variable en funció de la població i del nombre d’aturats.   

 
3. S’ha procedit a l’assignació d’un import mínim a cadascun dels trams de població 

establerts: 
 

a. Tram I: Fins a 1.000 habitants: 25.000 €.  
b. Tram II: De 1.001 a 5.000 habitants: 62.500 €. 
c. Tram III: De 5.001 a 15.000 habitants: 125.000 €. 
d. Tram IV: De 15.001 a 65.000 habitants: 250.000 €.  
e. Tram V: De 65.001 a 120.000 habitants: 375.000 €.  
f. Tram VI: Més de 120.000 habitants: 1.100.000 €.  

 

En total s’han distribuït 37.662.500 € entre els 310 municipis i 3 entitats municipals 
descentralitzades. 
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4. Efectuada aquesta assignació predeterminada s’ha distribuït l’import restant en 
funció de les variables de: 

 
a.  Població (font: INE 2013): fins als 12.337.500 € (fins a dotar amb 50.000.000 € 

el factor poblacional). 
 
b.  Població aturada registrada al Servei d’Ocupació de Catalunya en el promig 

dels 6 darrers mesos: 10.000.000 € (font: Idescat i Servei d’Ocupació de 
Catalunya 2014).   

 
5. L’import resultant de l’aplicació de les ràtios assenyalades per a cada municipi se 

suma, posteriorment, a l’import fix assignat a cada tram de població, el que 
determina la dotació total a percebre per cada destinatari. Aquesta aportació es 
podrà concretar en un nombre determinat de llocs de treball d’acord amb la definició 
d’aquest terme continguda a l’art.2. 

 
6. Determinat aquest import, s’apliquen els percentatges corresponents a cada línia de 

suport, els quals es corresponen amb un 60% de la dotació total per a la línia de 
suport a l’ocupació local, i amb un 40% per a la línia de suport a la reactivació 
econòmica local.  

 
Article 12. El suport específic al petit municipi.  
En el marc del present Programa complementari s’habilita un suport específic adreçat 
als ens destinataris de fins a 1.000 habitants, en el marc de la “Línia específica de 
suport al petit municipi”, aprovada per decret de presidència de la Diputació de 
Barcelona en data de 15 de juliol de 2014, i que consisteix en el següent: 
 
a. Assignació d’un import fix de 25.000 € a cada municipi de fins a 1.000 habitants, en 

el moment de calcular la distribució dels ajuts. 
 
b. Reconeixement de la possibilitat de redistribuir entre les dues línies de suport 

l’import atorgat en el moment d’acceptació de l’ajut, a lliure disposició del municipi 
destinatari. 
 

c. Tanmateix, també se’ls reconeix, de forma preferent, la possibilitat de delegar 
l’impuls d’un pla local d’ocupació, preferentment, en un consell comarcal o altre ens 
supramunicipal destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com 
de subscriure o adoptar qualsevol instrument de cooperació intermunicipal per 
assumir aquesta tipologia de despesa i executar conjuntament les actuacions 
objecte de suport.  

 
 Article 13. Obligacions dels ens destinataris  
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es 

comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb 
els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com 
també, a presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a 
complir les següents obligacions: 
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a.  El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de 
la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en relació amb l’ajut concedit. 
 

b.  L’ens destinatari es compromet a tenir  arxivats i a disposició de la Diputació de 
Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les 
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com 
dels ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. 
Aquests documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys. 
 

c.  Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició 
i/o obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat 
prèviament. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 

cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut 
concedit. 

 
Article 14. Obligacions en matèria de protecció de dades 
1. Els ens locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de 

la despesa en els termes previstos en el present règim de concertació tot fent 
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de 
l’ajut concedit. 

 
2. Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals 

necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari 
ampliar la informació de la justificació de la despesa. 

 
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de 

qualitat de les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de 
seguiment i control de l’ajut. 

 

4. Les dades personals facilitades pels ens locals beneficiaris a la Diputació de 
Barcelona no seran incloses en cap fitxer ni seran objecte de tractament, 
constituint únicament el suport documental de les justificacions de despeses 
derivades dels ajuts concedits. 

 

Article 15. Resolució inicial  
1. La concessió inicial dels ajuts es realitzarà en el mateix acte que aprova aquest 

Programa complementari i la seva regulació, d’acord amb els criteris establerts a 
l’article 11. 

 

2. L’acte d’aprovació d’aquest Programa complementari i la concessió inicial dels 
ajuts es notificarà a tots els ens destinataris, de manera individualitzada, en el 
termini màxim de 10 dies a comptar des de la data de la seva aprovació. 

 

Article 16. Acceptació dels ajuts   
1. Per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa 

complementari és necessari que els ens destinataris manifestin expressament 
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l’acceptació de l’ajut atorgat en el marc de cada línia de suport, com a màxim, fins 
el 27 de febrer del 2015, a través de la realització del tràmit “P300” d’acceptació 
d’ajut, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en el si del “Portal de tràmits 
els ens locals i altres administracions”, a l'espai corresponent del ”Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.  

 
2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat amb tots 

els termes d’aquest règim de concertació i les condicions de la seva execució. 
 
3. En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris podran 

redistribuir els imports assignats inicialment incrementant la dotació prevista per la 
línia de suport a l’ocupació local  amb els recursos de la línia de suport a la 
reactivació econòmica local , però no a la inversa. No es podrà sobrepassar 
l’import total concedit inicialment.  

 
4. Atenent a la seva singularitat, els municipis de fins a 1.000 habitants podran 

redistribuir a lliure disposició els imports atorgats entre les dues línies de suport, 
incrementant la dotació prevista inicialment per a cadascuna d’elles fins al límit de 
l’import total atorgat. 

 
5.  En cas de delegació o encàrrec en favor d’un ens instrumental o integrat en el 

sector públic, així com també, en cas d’execució conjunta, caldrà fer constar 
aquesta circumstància en el moment de presentar el formulari d’acceptació. Caldrà, 
a més, assenyalar expressament que els ens en favor dels quals s’ha efectuat 
l’encàrrec o la delegació són ens instrumentals de l’ens destinatari o integrants del 
seu sector públic.  

 
6.  En cas d’haver-se formalitzat una delegació en favor d’altres ens que tinguin la 

consideració de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
21015”, caldrà deixar constància de l’existència d’un acord de delegació expressa 
amb indicació de l’òrgan i de la data de la seva aprovació. 

 
7.  Si, en el marc de la línia de suport a l’ocupació local, s’opta per l’execució 

d’actuacions a través d’una entitat privada sense ànim de lucre, es farà constar 
aquesta circumstància, preferentment, en el mateix formulari d’acceptació. 

 
8. Transcorregut el termini fixat a l’apartat 1, els centres gestors requeriran la 

presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació per a cada línia 
de suport als efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim de 
concertació, habilitant un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels 
defectes detectats a partir de la seva notificació.  

 
9.  Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin subsanat 

els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha renunciat a la 
percepció dels imports que no hagin estat degudament acceptats. En aquest cas, 
es procedirà a la revocació i/o a la reducció de l’ajut atorgat en els termes de l’art. 
23. 
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Article 17. Instrucció i aprovació de la resolució definitiva  
1. Realitzat el tràmit d’acceptació, la direcció de Serveis de Cooperació Local 

verificarà que la mateixa s’ha efectuat en els termes establerts en aquest règim de 
concertació i que, en cas de redistribució entre línies de suport, no s’ha 
sobrepassat l’import total atorgat per les dues línies.  

  
2. Finalitzada la instrucció i, si s’escau, esmenats els defectes corresponents, es 

procedirà a resoldre la concessió definitiva dels ajuts mitjançant un dictamen que 
s’elevarà, per part de la Presidència de la Diputació de Barcelona, a la Junta  de 
Govern de la Diputació de Barcelona per a la seva aprovació.  

 
3. La resolució definitiva dels ajuts es podrà adoptar parcialment, a mesura que 

finalitzin les corresponents valoracions i instruccions. La resolució de la totalitat es 
farà en un termini no superior a tres mesos a comptar des de la data de finalització 
del termini d’acceptació.  

 
4. La resolució definitiva dels ajuts es notificarà als ens locals destinataris, sens 

perjudici de la publicitat prevista a l’art. 28 d’aquest règim de concertació.  
 
Article 18. Pagament  
1. El pagament dels ajuts concedits es farà efectiu en els termes següents: 
 

a. S’abonarà el 50% de l’import definitivament atorgat per la línia de suport a 
l’ocupació local  una vegada s’hagi emès el corresponent dictamen 
d’aprovació de la resolució definitiva dels ajuts.  

 
b. La resta de l’import concedit en el marc de la línia de suport a l’ocupació 

local , així com la totalitat de l’import atorgat en el marc de la línia de suport a 
la reactivació econòmica local , s’abonarà prèvia justificació de les despeses 
executades. 
 

2. La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, en 
funció de les justificacions de despesa que es presentin, fins al límit de l’import 
atorgat. 

 
Article 19. Execució  
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut es durà a terme en els termes 

següents: 
 
a. En el marc de la línia de suport a l’ocupació local  el període d’execució es 

correspondrà amb el comprès entre l’1 de gener del 2015 i el 31 de desembre 
de 2015. En conseqüència, els contractes de treball o nomenaments s’hauran 
de formalitzar dins d’aquest període de temps, llevat dels supòsits en què 
procedeixi la pròrroga dels contractes que finalitzin l’any 2014 i que s’hagin 
formalitzat en el marc de la “línia de suport als plans locals d’ocupació” del 
“Programa complementari de suport a l’economia productiva local”, aprovat per 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre de 
2013, en els termes de l’art. 7.2 d’aquest règim de concertació. 
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b. En el marc de la línia de suport a la reactivació econòmica local  el període 
d’execució es correspondrà amb el comprès entre l’1 de gener del 2014 i el 31 
de desembre de 2015.  

 
2.  Les agències de desenvolupament econòmic local tenen la consideració d’entitats 

executores en el marc dels ajuts atorgats a través del present Programa 
complementari, de conformitat amb la delegació formalitzada per part dels ens 
locals destinataris. 

 
3.  Si els ajuts atorgats en el marc de la línia de suport a l’ocupació local  són 

executats per una entitat privada sense ànim de lucre, caldrà complir els requisits 
següents: 
a. L’entitat privada sense ànim de lucre ha de tenir com a objectiu el foment de 

l’ocupació i la inserció laboral de persones aturades o desocupades. 
 

b. En tractar-se d’un sistema d’execució excepcional, s’adreçarà una comunicació 
prèvia a la Diputació de Barcelona que anirà acompanyada d’un informe de 
justificació tècnica emès per l’ens local destinatari. Aquest informe haurà de 
comptar amb la validació tècnica del Servei de Mercat de Treball. Aquesta 
comunicació es formalitzarà, preferentment, en el moment de formalitzar 
l’acceptació. En aquest cas, es considerarà validat l’Informe en procedir a 
l’abonament de la bestreta.   
 
De no poder formalitzar-se la comunicació prèvia en acceptar l’ajut, caldrà 
adreçar-la al Servei de Mercat de Treball abans o simultàniament, com un 
document adjunt, a la primera justificació parcial de despeses o, de ser única, 
amb la justificació total. Aquesta comunicació prèvia anirà acompanyada del 
corresponent informe justificatiu, el qual es considerarà validat en el moment 
d’efectuar el pagament de l’import que s’hagi justificat o si, transcorreguts tres 
mesos des de la seva presentació, no s’ha iniciat el procediment de 
reintegrament dels imports abonats.  
 

c.  L’ens local destinatari serà, en tot cas, el responsable de la correcta execució 
dels plans locals d’ocupació i de les actuacions que executi l’entitat privada que 
comportin la contractació de nou personal. 

 
d.  L’ens local destinatari haurà de tramitar el procediment legal corresponent als 

efectes de determinar l’entitat privada que executarà el pla local d’ocupació o 
que assumirà la contractació o nomenament de personal, a compte del 
destinatari, en el marc del desplegament d’una activitat concreta.  
 

e.  Així mateix, l’ens local destinatari vetllarà perquè en el processos de selecció i 
nomenament que tramiti l’entitat privada es compleixin els requisits exigits per 
la normativa aplicable i no s’exigeixin majors requeriments que aquells que 
pugui establir el destinatari d’executar les actuacions directament.  

 
f.  L’entitat privada haurà de fer constar que és la Diputació de Barcelona qui 

finança, total o parcialment, aquestes contractacions de personal. 
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g. Es prohibeix que l’entitat privada pugui subcontractar a una altra empresa per 
executar plans locals d’ocupació o activitats que portin aparellada la 
contractació o nomenament de personal. 

 
h. L’entitat privada no podrà contractar personal que hagi treballat en la mateixa 

entitat en els darrers tres mesos. 
 

4.  Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en 
els termes previstos a l’art.5, la justificació de les despeses correspondrà, en tot 
cas, a l’ens destinatari de l’ajut qui, a més, en el marc de la línia de suport a 
l’ocupació local,  haurà d’acreditar la contractació de personal aturat en els termes 
exposats als arts. 6 i 7. 

 
Article 20. Justificació 
1. L’ens destinatari haurà de justificar despeses corresponents a les actuacions 

desenvolupades en el marc del període d’execució no més tard del 31 de març de 
2016 mitjançant la realització del tràmit ”P400”, de justificació de despeses, 
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens 
locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, amb el qual s’acreditarà la destinació conferida als ajuts percebuts i la seva 
aplicació a cobrir les despeses concertables en els termes previstos a l’article 6 
d’aquest règim de concertació. 

 
2. En el formulari corresponent s’hi especificarà el següent: 
 

a. La modalitat d’execució de l’actuació. 
 
b. Quan es justifiquin despeses en el marc de la línia de suport a l’ocupació 

local  es farà constar la relació de contractes formalitzats, distingint en funció de 
la tipologia de contractació, assenyalant si és un contracte laboral o un 
nomenament interí, la tipologia de jornada, el lloc de treball, la categoria 
professional i la temporalitat de la contractació, juntament amb una enumeració 
de les despeses associades a aquestes contractacions.  

 
c. L’estructura de finançament i el cost total de l’actuació.  
 
d. Per al cas de les despeses relatives a la línia de suport a l’ocupació local , el 

formulari de justificació de despeses contindrà, a més, una declaració expressa 
amb la que es deixarà constància que les despeses justificades no han estat 
utilitzades per a la justificació de les actuacions executades en el marc de la 
“línia de suport al finançament dels plans locals d’ocupació” del “Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local”, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data de 19 de desembre de 2013. 

 
3. Les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de l’ajut, o bé, a una 

part del mateix. En cas de justificacions parcials es podran presentar fins a cobrir la 
totalitat de l’import atorgat a l’ens destinatari i, com a màxim, fins el 31 de març de 
2016, en els termes previstos en aquest règim de concertació.   
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4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 
datades d'acord amb 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 
previst a l'apartat primer.  

 
5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a 

favor de l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de 
conformitat d’una justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre 
gestor de la Diputació, si s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per 
tal que aquest pugui esmenar la justificació mitjançant escrit en el que determinarà 
els motius de la no conformitat. 

 
6. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost 

de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament d’aquesta part, en casos de pagament avançat. 

 
7. En cas que els ens locals destinataris dels ajuts hagin efectuat una delegació en 

favor de consells comarcals, consorcis, agències de desenvolupament econòmic, 
mancomunitats, o d’altres ens que ostentin la condició de destinataris en els 
termes del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, caldrà que acreditin, en el 
mateix document de justificació de despesa, l’existència d’un acord de delegació 
prèvia corresponent. 

 
8. Els ens instrumentals o dependents de l’ens destinatari en favor dels quals hagi 

encarregat l’execució de les actuacions objecte de finançament en el marc 
d’aquest Programa complementari poden executar i aprovar les despeses 
corresponents als ajuts atorgats sempre i quan s’acreditin, en el moment de 
justificar les despeses, que s’integren en el sector públic de l’ens destinatari dels 
ajuts i, en particular, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: 

 
a.  Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació 

majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que depèn, o bé, 
 
b.  Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens 

destinatari del que depèn, o bé, 
 
c. Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament 

membres de l’ens destinatari del que depèn. 
 

9. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens destinataris es 
justificaran, amb caràcter general, com s’indica a continuació: 
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació 

de despeses per l’import total de l’ajut. 
 
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens 

executor. 
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c. L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la 

seva part de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a 
comptar des que la Diputació faci efectiu el pagament. 

 
d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 

 
Article 21. Centres gestors responsables  
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de l’aplicació dels 

criteris objectius per a determinar la quantia, gestionar i fer el seguiment dels ajuts 
corresponents en el marc de la línia de suport a l’ocupació local  és el Servei de 
Mercat de Treball, de la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. 

 
2. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de l’aplicació dels 

criteris objectius per a determinar la quantia, gestionar i fer el seguiment dels ajuts 
corresponents en el marc de la línia de suport a la reactivació econòmica local  
és la direcció de Serveis de Cooperació Local, de la coordinació de Concertació i 
Assistència Local. 

 
Article 22. Requisits dels nous contractes i/o nome naments 
1. Els nous contractes laborals i/o nomenaments interins que es formalitzin a partir de 

la data d’aprovació d’aquest Programa complementari hauran de comprendre una 
menció al finançament percebut per part d’aquesta Corporació. 

 
2. A tal efecte, es proposa la incorporació de la clàusula següent: “El present 

contracte / nomenament interí està finançat en tot/part amb càrrec a l’ajut atorgat 
en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, en el si del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el corresponent règim de concertació.”  

 
Article 23. Revocació, reintegrament i reducció del s imports abonats per la 
Diputació 
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el 

reintegrament de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de 
Barcelona, sens perjudici de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els supòsits 
següents: 

 
a.  Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes als 

articles 13 i 14 d’aquest règim de concertació. 
 

b.  Manca d’acceptació o acceptació parcial dels ajuts atorgats. 
 
c. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports 

corresponents a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada esgotat 
el termini per la justificació de despeses. 

 

2.  Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats 
abonades anticipadament, es podrà procedir a la compensació de deutes amb la 
Diputació de Barcelona.  
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3.  La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a terme 
de conformitat amb allò estipulat en aquest règim de concertació i podrà donar lloc 
al reintegrament dels imports satisfets prèviament. 

 
Article 24. Tancament i liquidació de la convocatòr ia 
1. Per als ajuts atorgats, un cop transcorregut el termini màxim de justificació previst, 

s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació 
pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.  

 
2. L’habilitació d’aquest termini correspondrà al centre gestor responsable de cada 

línia de suport.  
 
3. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent 

ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts que no hagin estat justificats. 

 
4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitarà el reintegrament 

dels imports satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i 
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de 
l’ens destinatari dels ajuts, s’efectuï la compensació dels imports. 

 
Article 25. Ampliació de terminis  
1. L’ens destinatari podrà sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o 

justificació de les actuacions. La pròrroga no podrà excedir de la meitat del termini 
inicial previst per a l’execució i justificació de les actuacions corresponents, en els 
termes de l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
2. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la presentació a 

la Diputació de Barcelona d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’ens 
destinatari (alcalde/essa o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària). 

 
3. El termini de presentació de sol·licituds d’ampliació de terminis finalitza el 10 de 

desembre de 2015.  
 

4. És requisit imprescindible que els corresponents centres gestors informin 
favorablement les modificacions anteriors.  

 

5. La Diputació de Barcelona podrà aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que 
transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable 
del centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació. 

 

6. El termini de resolució no superarà els tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud.  
Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’haurà de considerar 
desestimada. 

 

Article 26. Aplicació de romanents  
En cas que a la finalització de cada exercici econòmic la quantitat compromesa per la 
Diputació de Barcelona sigui superior a la quantitat justificada per l’ens local 
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beneficiari, aquesta diferència s’acumularà, en virtut de la naturalesa plurianual 
d’aquests ajuts, a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització del període de 
vigència de les actuacions d’aquest Programa.  
 
Article 27. Règim jurídic 
1.  A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present 

Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” i les disposicions que el desenvolupen. 

 
2.  Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts 

es troba constituït per: 
a. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 

de juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
b. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
c. La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
d. Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local. 
e. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
f. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
g. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre , pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
h. Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 

2014. 
i. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la 
que es modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

j. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

k. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
l. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 

m. Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei general de la seguretat social. 

n. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

o. Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 

p. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu 
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al 
present exercici de la Diputació. 

q. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
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Article 28. Publicitat 
1.  Es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la relació total d’ajuts 

inicialment atorgats, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, 
l’ens destinatari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos 
des de la data de resolució. 

 
2.  Finalitzat el termini d’acceptació dels ajuts atorgats en el marc d’aquest Programa 

complementari, i una vegada emesa la corresponent resolució definitiva, d’acord 
amb el previst en aquest règim de concertació, es publicarà la relació dels ajuts 
definitivament concedits.”  

 
Tercer.-  APROVAR la concessió inicial dels ajuts atorgats en el marc del “Programa 
complementari de foment de l’ocupació local”, d’acord amb la distribució i els imports 
màxims que, per a cada destinatari i línia de suport, es detallen a continuació, 
desglossats en funció de l’assignació pressupostària anual de la Diputació de 
Barcelona i calculats en els termes previstos a l’Informe que s’adjunta al present 
Dictamen com a Annex I: 

 

Municipi NIF 

Línia de 
suport a 

l’ocupació 
local (2014)  

Línia de 
suport a 

l’ocupació 
local (2015)  

Línia de 
suport a la 
reactivació 
econòmica 
local (2015)  

Total 

Abrera XXX 109.621,72 13.702,72 82.216,29 205.540,73 
Aguilar de Segarra XXX 14.075,66 1.759,46 10.556,75 26.391,87 
Aiguafreda XXX 41.832,37 5.229,05 31.374,28 78.435,70 
Alella XXX 96.493,73 12.061,72 72.370,30 180.925,75 
Alpens XXX 14.347,55 1.793,44 10.760,66 26.901,65 
Ametlla del Vallès, l' XXX 92.723,44 11.590,43 69.542,58 173.856,45 
Arenys de Mar XXX 186.607,68 23.325,96 139.955,76 349.889,40 
Arenys de Munt XXX 96.899,01 12.112,38 72.674,26 181.685,65 
Argençola XXX 13.996,43 1.749,55 10.497,32 26.243,30 
Argentona XXX 108.295,24 13.536,91 81.221,43 203.053,58 
Artés XXX 86.280,60 10.785,07 64.710,45 161.776,12 
Avià XXX 40.543,28 5.067,91 30.407,46 76.018,65 
Avinyó XXX 40.780,20 5.097,52 30.585,15 76.462,87 
Avinyonet del Penedès XXX 39.044,29 4.880,54 29.283,22 73.208,05 
Badalona XXX 922.767,20 115.345,90 692.075,40 1.730.188,50 
Badia del Vallès XXX 125.453,20 15.681,65 94.089,90 235.224,75 
Bagà XXX 41.292,10 5.161,51 30.969,07 77.422,68 
Balenyà XXX 47.836,39 5.979,55 35.877,29 89.693,23 
Balsareny XXX 45.426,03 5.678,25 34.069,52 85.173,80 
Barberà del Vallès XXX 255.063,92 31.882,99 191.297,94 478.244,85 
Begues XXX 87.708,43 10.963,55 65.781,32 164.453,30 
Bellprat XXX 13.605,62 1.700,70 10.204,22 25.510,54 
Berga XXX 195.192,92 24.399,11 146.394,69 365.986,72 
Bigues i Riells XXX 97.572,36 12.196,55 73.179,28 182.948,19 
Borredà XXX 15.169,80 1.896,23 11.377,36 28.443,39 
Bruc, el XXX 39.990,45 4.998,81 29.992,84 74.982,10 
Brull, el XXX 14.100,54 1.762,57 10.575,41 26.438,52 
Cabanyes, les XXX 16.446,91 2.055,86 12.335,18 30.837,95 
Cabrera d'Anoia XXX 38.749,19 4.843,65 29.061,89 72.654,73 
Cabrera de Mar XXX 47.149,25 5.893,66 35.361,94 88.404,85 
Cabrils XXX 89.066,20 11.133,27 66.799,65 166.999,12 
Calaf XXX 47.057,54 5.882,19 35.293,15 88.232,88 
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Calders XXX 16.456,60 2.057,08 12.342,45 30.856,13 
Caldes de Montbui XXX 194.192,50 24.274,06 145.644,38 364.110,94 
Caldes d'Estrac XXX 42.785,76 5.348,22 32.089,32 80.223,30 
Calella XXX 200.968,67 25.121,08 150.726,50 376.816,25 
Calldetenes XXX 41.526,03 5.190,75 31.144,52 77.861,30 
Callús XXX 40.218,60 5.027,32 30.163,95 75.409,87 
Calonge de Segarra XXX 13.920,92 1.740,11 10.440,68 26.101,71 
Campins XXX 15.148,25 1.893,53 11.361,19 28.402,97 
Canet de Mar XXX 117.907,02 14.738,38 88.430,27 221.075,67 
Canovelles XXX 201.193,19 25.149,15 150.894,89 377.237,23 
Cànoves i Samalús XXX 43.864,94 5.483,12 32.898,71 82.246,77 
Canyelles XXX 49.667,19 6.208,40 37.250,39 93.125,98 
Capellades XXX 86.300,50 10.787,56 64.725,37 161.813,43 
Capolat XXX 13.632,45 1.704,06 10.224,34 25.560,85 
Cardedeu XXX 194.211,53 24.276,44 145.658,65 364.146,62 
Cardona XXX 83.275,26 10.409,41 62.456,45 156.141,12 
Carme XXX 16.264,41 2.033,05 12.198,31 30.495,77 
Casserres XXX 38.594,15 4.824,27 28.945,61 72.364,03 
Castell de l'Areny XXX 13.565,66 1.695,71 10.174,24 25.435,61 
Castellar de n'Hug XXX 13.833,94 1.729,24 10.375,45 25.938,63 
Castellar del Riu XXX 13.811,80 1.726,48 10.358,85 25.897,13 
Castellar del Vallès XXX 217.514,48 27.189,31 163.135,86 407.839,65 
Castellbell i el Vilar XXX 47.068,94 5.883,62 35.301,71 88.254,27 
Castellbisbal XXX 110.091,81 13.761,48 82.568,86 206.422,15 
Castellcir XXX 15.618,98 1.952,37 11.714,23 29.285,58 
Castelldefels XXX 348.498,84 43.562,35 261.374,13 653.435,32 
Castellet i la Gornal XXX 41.218,53 5.152,32 30.913,90 77.284,75 
Castellfollit de Riubregós XXX 13.889,66 1.736,21 10.417,25 26.043,12 
Castellfollit del Boix XXX 14.582,34 1.822,79 10.936,76 27.341,89 
Castellgalí XXX 40.911,33 5.113,92 30.683,50 76.708,75 
Castellnou de Bages XXX 37.137,92 4.642,24 27.853,44 69.633,60 
Castellolí XXX 15.003,01 1.875,38 11.252,26 28.130,65 
Castellterçol XXX 40.982,36 5.122,80 30.736,77 76.841,93 
Castellví de la Marca XXX 38.873,66 4.859,21 29.155,25 72.888,12 
Castellví de Rosanes XXX 39.124,91 4.890,61 29.343,68 73.359,20 
Centelles XXX 92.781,02 11.597,63 69.585,77 173.964,42 
Cercs XXX 37.726,83 4.715,85 28.295,12 70.737,80 
Cerdanyola del Vallès XXX 339.159,72 42.394,96 254.369,78 635.924,46 
Cervelló XXX 97.180,13 12.147,52 72.885,10 182.212,75 
Collbató XXX 47.288,76 5.911,09 35.466,57 88.666,42 
Collsuspina XXX 14.443,24 1.805,41 10.832,43 27.081,08 
Copons XXX 14.333,85 1.791,73 10.750,39 26.875,97 
Corbera de Llobregat XXX 114.382,60 14.297,83 85.786,95 214.467,38 
Cornellà de Llobregat XXX 523.772,26 65.471,53 392.829,20 982.072,99 
Cubelles XXX 120.244,28 15.030,53 90.183,21 225.458,02 
Dosrius XXX 85.288,57 10.661,07 63.966,43 159.916,07 
EMD Bellaterra XXX 39.769,75 4.971,22 29.827,31 74.568,28 
EMD Sant Martí de Torroella XXX 13.822,29 1.727,79 10.366,72 25.916,80 
EMD Valldoreix XXX 84.596,01 10.574,50 63.447,01 158.617,52 
Esparreguera XXX 216.900,21 27.112,53 162.675,16 406.687,90 
Esplugues de Llobregat XXX 294.596,63 36.824,58 220.947,47 552.368,68 
Espunyola, l' XXX 14.192,80 1.774,10 10.644,60 26.611,50 
Estany, l' XXX 14.662,15 1.832,77 10.996,62 27.491,54 
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Figaró-Montmany XXX 37.661,35 4.707,67 28.246,01 70.615,03 
Fígols XXX 13.470,65 1.683,83 10.102,99 25.257,47 
Fogars de la Selva XXX 39.328,92 4.916,11 29.496,69 73.741,72 
Fogars de Montclús XXX 14.886,74 1.860,84 11.165,05 27.912,63 
Folgueroles XXX 40.196,97 5.024,62 30.147,73 75.369,32 
Fonollosa XXX 38.246,23 4.780,78 28.684,67 71.711,68 
Font-rubí XXX 38.173,36 4.771,67 28.630,02 71.575,05 
Franqueses del Vallès, les XXX 204.645,64 25.580,70 153.484,23 383.710,57 
Gaià XXX 13.912,08 1.739,01 10.434,06 26.085,15 
Gallifa XXX 13.992,70 1.749,09 10.494,52 26.236,31 
Garriga, la XXX 187.521,72 23.440,22 140.641,29 351.603,23 
Gavà XXX 300.143,08 37.517,88 225.107,31 562.768,27 
Gelida XXX 92.193,73 11.524,22 69.145,30 172.863,25 
Gironella XXX 50.843,20 6.355,40 38.132,40 95.331,00 
Gisclareny XXX 13.401,50 1.675,19 10.051,13 25.127,82 
Granada, la XXX 40.466,23 5.058,28 30.349,67 75.874,18 
Granera XXX 13.559,30 1.694,91 10.169,47 25.423,68 
Granollers XXX 363.626,62 45.453,33 272.719,96 681.799,91 
Gualba XXX 37.966,32 4.745,79 28.474,74 71.186,85 
Guardiola de Berguedà XXX 17.019,93 2.127,49 12.764,95 31.912,37 
Gurb XXX 40.730,83 5.091,35 30.548,12 76.370,30 
Hospitalet de Llobregat, l' XXX 940.206,08 117.525,76 705.154,56 1.762.886,40 
Hostalets de Pierola, els XXX 43.875,15 5.484,39 32.906,36 82.265,90 
Igualada XXX 282.528,97 35.316,12 211.896,73 529.741,82 
Jorba XXX 16.164,82 2.020,60 12.123,61 30.309,03 
Llacuna, la XXX 16.443,48 2.055,43 12.332,60 30.831,51 
Llagosta, la XXX 119.563,66 14.945,46 89.672,74 224.181,86 
Lliçà d'Amunt XXX 119.180,45 14.897,56 89.385,34 223.463,35 
Lliçà de Vall XXX 89.404,21 11.175,53 67.053,16 167.632,90 
Llinars del Vallès XXX 101.708,43 12.713,55 76.281,32 190.703,30 
Lluçà XXX 14.091,43 1.761,43 10.568,57 26.421,43 
Malgrat de Mar XXX 200.575,05 25.071,88 150.431,29 376.078,22 
Malla XXX 14.012,30 1.751,54 10.509,23 26.273,07 
Manlleu XXX 214.798,52 26.849,81 161.098,89 402.747,22 
Manresa XXX 486.939,73 60.867,47 365.204,80 913.012,00 
Marganell XXX 14.406,60 1.800,83 10.804,96 27.012,39 
Martorell XXX 241.681,57 30.210,20 181.261,18 453.152,95 
Martorelles XXX 51.542,53 6.442,82 38.656,90 96.642,25 
Masies de Roda, les XXX 15.744,54 1.968,07 11.808,41 29.521,02 
Masies de Voltregà, les XXX 44.303,79 5.537,97 33.227,84 83.069,60 
Masnou, el XXX 209.816,51 26.227,06 157.362,38 393.405,95 
Masquefa XXX 98.638,09 12.329,76 73.978,57 184.946,42 
Matadepera XXX 91.636,15 11.454,52 68.727,11 171.817,78 
Mataró XXX 801.420,34 100.177,54 601.065,25 1.502.663,13 
Mediona XXX 41.639,79 5.204,97 31.229,84 78.074,60 
Moià XXX 85.487,57 10.685,95 64.115,68 160.289,20 
Molins de Rei XXX 218.289,52 27.286,19 163.717,14 409.292,85 
Mollet del Vallès XXX 340.436,55 42.554,57 255.327,41 638.318,53 
Monistrol de Calders XXX 15.718,57 1.964,82 11.788,93 29.472,32 
Monistrol de Montserrat XXX 44.263,78 5.532,97 33.197,83 82.994,58 
Montcada i Reixac XXX 265.555,17 33.194,40 199.166,38 497.915,95 
Montclar XXX 13.678,50 1.709,81 10.258,87 25.647,18 
Montesquiu XXX 16.439,06 2.054,88 12.329,29 30.823,23 
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Montgat XXX 105.536,52 13.192,07 79.152,39 197.880,98 
Montmajor XXX 14.752,86 1.844,11 11.064,64 27.661,61 
Montmaneu XXX 13.777,92 1.722,24 10.333,44 25.833,60 
Montmeló XXX 98.610,61 12.326,33 73.957,96 184.894,90 
Montornès del Vallès XXX 198.670,73 24.833,84 149.003,05 372.507,62 
Montseny XXX 14.369,40 1.796,17 10.777,05 26.942,62 
Muntanyola XXX 15.402,30 1.925,29 11.551,73 28.879,32 
Mura XXX 14.004,45 1.750,56 10.503,34 26.258,35 
Navarcles XXX 88.102,80 11.012,85 66.077,10 165.192,75 
Navàs XXX 89.802,42 11.225,30 67.351,81 168.379,53 
Nou de Berguedà, la XXX 13.812,09 1.726,51 10.359,07 25.897,67 
Òdena XXX 47.209,48 5.901,18 35.407,11 88.517,77 
Olèrdola XXX 45.657,21 5.707,15 34.242,91 85.607,27 
Olesa de Bonesvalls XXX 39.363,37 4.920,42 29.522,53 73.806,32 
Olesa de Montserrat XXX 223.297,83 27.912,23 167.473,37 418.683,43 
Olivella XXX 46.250,99 5.781,37 34.688,24 86.720,60 
Olost XXX 37.299,21 4.662,40 27.974,41 69.936,02 
Olvan XXX 16.621,50 2.077,69 12.466,13 31.165,32 
Orís XXX 14.269,00 1.783,63 10.701,75 26.754,38 
Oristà XXX 15.142,57 1.892,82 11.356,93 28.392,32 
Orpí XXX 13.792,60 1.724,07 10.344,45 25.861,12 
Òrrius XXX 15.457,17 1.932,15 11.592,88 28.982,20 
Pacs del Penedès XXX 16.392,04 2.049,01 12.294,03 30.735,08 
Palafolls XXX 99.587,40 12.448,42 74.690,54 186.726,36 
Palau-solità i Plegamans XXX 118.651,24 14.831,41 88.988,43 222.471,08 
Pallejà XXX 105.297,02 13.162,13 78.972,77 197.431,92 
Palma de Cervelló, la XXX 43.912,19 5.489,02 32.934,14 82.335,35 
Papiol, el XXX 47.736,51 5.967,06 35.802,38 89.505,95 
Parets del Vallès XXX 200.914,25 25.114,28 150.685,69 376.714,22 
Perafita XXX 14.751,08 1.843,89 11.063,31 27.658,28 
Piera XXX 194.098,86 24.262,36 145.574,14 363.935,36 
Pineda de Mar XXX 238.861,18 29.857,65 179.145,89 447.864,72 
Pla del Penedès, el XXX 37.246,23 4.655,78 27.934,67 69.836,68 
Pobla de Claramunt, la XXX 41.482,45 5.185,31 31.111,84 77.779,60 
Pobla de Lillet, la XXX 37.664,91 4.708,11 28.248,68 70.621,70 
Polinyà XXX 96.913,07 12.114,13 72.684,80 181.712,00 
Pont de Vilomara i Rocafort, el XXX 47.790,86 5.973,86 35.843,15 89.607,87 
Pontons XXX 15.274,96 1.909,37 11.456,22 28.640,55 
Prat de Llobregat, el XXX 369.390,63 46.173,83 277.042,97 692.607,43 
Prats de Lluçanès XXX 42.327,30 5.290,91 31.745,47 79.363,68 
Prats de Rei, els XXX 15.038,57 1.879,82 11.278,92 28.197,31 
Premià de Dalt XXX 102.544,95 12.818,12 76.908,71 192.271,78 
Premià de Mar XXX 240.564,84 30.070,60 180.423,62 451.059,06 
Puigdàlber XXX 15.169,70 1.896,21 11.377,27 28.443,18 
Puig-reig XXX 48.008,44 6.001,06 36.006,33 90.015,83 
Pujalt XXX 13.877,63 1.734,70 10.408,22 26.020,55 
Quar, la XXX 13.524,04 1.690,50 10.143,02 25.357,56 
Rajadell XXX 14.942,59 1.867,82 11.206,94 28.017,35 
Rellinars XXX 16.208,85 2.026,11 12.156,64 30.391,60 
Ripollet XXX 279.327,97 34.916,00 209.495,98 523.739,95 
Roca del Vallès, la XXX 102.662,89 12.832,86 76.997,17 192.492,92 
Roda de Ter XXX 88.636,60 11.079,57 66.477,45 166.193,62 
Rubí XXX 490.854,01 61.356,75 368.140,51 920.351,27 
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Rubió XXX 13.973,61 1.746,70 10.480,20 26.200,51 
Rupit i Pruit XXX 14.105,64 1.763,21 10.579,24 26.448,09 
Sabadell XXX 885.461,24 110.682,65 664.095,93 1.660.239,82 
Sagàs XXX 13.823,84 1.727,98 10.367,88 25.919,70 
Saldes XXX 14.223,08 1.777,88 10.667,31 26.668,27 
Sallent XXX 90.351,86 11.293,98 67.763,89 169.409,73 
Sant Adrià de Besòs XXX 275.786,52 34.473,32 206.839,89 517.099,73 
Sant Agustí de Lluçanès XXX 13.581,14 1.697,64 10.185,85 25.464,63 
Sant Andreu de la Barca XXX 234.142,48 29.267,81 175.606,86 439.017,15 
Sant Andreu de Llavaneres XXX 100.189,80 12.523,72 75.142,35 187.855,87 
Sant Antoni de Vilamajor XXX 86.665,32 10.833,17 64.998,99 162.497,48 
Sant Bartomeu del Grau XXX 16.619,15 2.077,39 12.464,36 31.160,90 
Sant Boi de Llobregat XXX 516.190,22 64.523,78 387.142,66 967.856,66 
Sant Boi de Lluçanès XXX 14.930,54 1.866,32 11.197,91 27.994,77 
Sant Cebrià de Vallalta XXX 45.902,15 5.737,77 34.426,62 86.066,54 
Sant Celoni XXX 197.399,32 24.674,92 148.049,49 370.123,73 
Sant Climent de Llobregat XXX 46.616,38 5.827,05 34.962,29 87.405,72 
Sant Cugat del Vallès XXX 464.954,31 58.119,29 348.715,73 871.789,33 
Sant Cugat Sesgarrigues XXX 16.616,34 2.077,04 12.462,25 31.155,63 
Sant Esteve de Palautordera XXX 41.253,10 5.156,64 30.939,83 77.349,57 
Sant Esteve Sesrovires XXX 91.327,54 11.415,94 68.495,65 171.239,13 
Sant Feliu de Codines XXX 88.161,96 11.020,25 66.121,48 165.303,69 
Sant Feliu de Llobregat XXX 289.818,11 36.227,26 217.363,58 543.408,95 
Sant Feliu Sasserra XXX 15.590,66 1.948,83 11.692,99 29.232,48 
Sant Fost de Campsentelles XXX 95.695,87 11.961,98 71.771,90 179.429,75 
Sant Fruitós de Bages XXX 96.008,59 12.001,07 72.006,44 180.016,10 
Sant Hipòlit de Voltregà XXX 45.110,79 5.638,85 33.833,09 84.582,73 
Sant Iscle de Vallalta XXX 38.240,91 4.780,11 28.680,68 71.701,70 
Sant Jaume de Frontanyà XXX 13.392,07 1.674,01 10.044,14 25.110,22 
Sant Joan de Vilatorrada XXX 105.693,23 13.211,65 79.269,92 198.174,80 
Sant Joan Despí XXX 245.849,20 30.731,15 184.386,90 460.967,25 
Sant Julià de Cerdanyola XXX 14.105,54 1.763,19 10.579,15 26.447,88 
Sant Julià de Vilatorta XXX 42.755,99 5.344,50 32.067,00 80.167,49 
Sant Just Desvern XXX 184.806,42 23.100,80 138.604,81 346.512,03 
Sant Llorenç d'Hortons XXX 41.736,51 5.217,06 31.302,38 78.255,95 
Sant Llorenç Savall XXX 41.516,11 5.189,51 31.137,08 77.842,70 
Sant Martí d'Albars XXX 13.659,00 1.707,38 10.244,25 25.610,63 
Sant Martí de Centelles XXX 37.722,07 4.715,26 28.291,55 70.728,88 
Sant Martí de Tous XXX 37.031,16 4.628,90 27.773,37 69.433,43 
Sant Martí Sarroca XXX 44.186,36 5.523,30 33.139,77 82.849,43 
Sant Martí Sesgueioles XXX 14.625,52 1.828,19 10.969,14 27.422,85 
Sant Mateu de Bages XXX 15.224,96 1.903,12 11.418,72 28.546,80 
Sant Pere de Ribes XXX 245.587,72 30.698,47 184.190,79 460.476,98 
Sant Pere de Riudebitlles XXX 41.213,38 5.151,67 30.910,03 77.275,08 
Sant Pere de Torelló XXX 41.493,40 5.186,68 31.120,05 77.800,13 
Sant Pere de Vilamajor XXX 48.628,48 6.078,56 36.471,36 91.178,40 
Sant Pere Sallavinera XXX 13.814,15 1.726,77 10.360,61 25.901,53 
Sant Pol de Mar XXX 82.864,44 10.358,06 62.148,33 155.370,83 
Sant Quintí de Mediona XXX 41.229,38 5.153,67 30.922,03 77.305,08 
Sant Quirze de Besora XXX 40.240,72 5.030,09 30.180,54 75.451,35 
Sant Quirze del Vallès XXX 195.591,86 24.448,98 146.693,90 366.734,74 
Sant Quirze Safaja XXX 15.371,29 1.921,41 11.528,46 28.821,16 
Sant Sadurní d'Anoia XXX 108.544,82 13.568,10 81.408,61 203.521,53 
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Sant Sadurní d'Osormort XXX 13.603,27 1.700,41 10.202,45 25.506,13 
Sant Salvador de Guardiola XXX 44.630,09 5.578,76 33.472,57 83.681,42 
Sant Vicenç de Castellet XXX 103.455,53 12.931,94 77.591,65 193.979,12 
Sant Vicenç de Montalt XXX 85.023,72 10.627,96 63.767,79 159.419,47 
Sant Vicenç de Torelló XXX 39.705,26 4.963,16 29.778,95 74.447,37 
Sant Vicenç dels Horts XXX 247.387,58 30.923,45 185.540,69 463.851,72 
Santa Cecília de Voltregà XXX 13.864,50 1.733,06 10.398,37 25.995,93 
Santa Coloma de Cervelló XXX 92.630,44 11.578,81 69.472,83 173.682,08 
Santa Coloma de Gramenet XXX 780.717,58 97.589,70 585.538,19 1.463.845,47 
Santa Eugènia de Berga XXX 40.926,29 5.115,79 30.694,72 76.736,80 
Santa Eulàlia de Riuprimer XXX 37.551,61 4.693,95 28.163,70 70.409,26 
Santa Eulàlia de Ronçana XXX 91.151,87 11.393,98 68.363,90 170.909,75 
Santa Fe del Penedès XXX 14.600,35 1.825,04 10.950,26 27.375,65 
Santa Margarida de Montbui XXX 109.091,98 13.636,50 81.818,99 204.547,47 
Santa Margarida i els Monjos XXX 94.741,76 11.842,72 71.056,32 177.640,80 
Santa Maria de Besora XXX 13.874,19 1.734,27 10.405,64 26.014,10 
Santa Maria de Corcó XXX 40.133,79 5.016,72 30.100,34 75.250,85 
Santa Maria de Martorelles XXX 16.317,80 2.039,72 12.238,34 30.595,86 
Santa Maria de Merlès XXX 13.886,62 1.735,83 10.414,97 26.037,42 
Santa Maria de Miralles XXX 13.787,89 1.723,49 10.340,92 25.852,30 
Santa Maria de Palautordera XXX 100.249,57 12.531,20 75.187,18 187.967,95 
Santa Maria d'Oló XXX 36.440,09 4.555,01 27.330,06 68.325,16 
Santa Perpètua de Mogoda XXX 228.029,25 28.503,66 171.021,94 427.554,85 
Santa Susanna XXX 44.776,18 5.597,02 33.582,14 83.955,34 
Santpedor XXX 91.456,55 11.432,07 68.592,41 171.481,03 
Sentmenat XXX 98.112,94 12.264,12 73.584,70 183.961,76 
Seva XXX 44.464,90 5.558,11 33.348,67 83.371,68 
Sitges XXX 225.076,17 28.134,52 168.807,13 422.017,82 
Sobremunt XXX 13.576,44 1.697,05 10.182,33 25.455,82 
Sora XXX 13.803,08 1.725,39 10.352,32 25.880,79 
Subirats XXX 43.381,88 5.422,74 32.536,41 81.341,03 
Súria XXX 87.883,08 10.985,39 65.912,31 164.780,78 
Tagamanent XXX 14.412,00 1.801,50 10.809,00 27.022,50 
Talamanca XXX 13.805,04 1.725,63 10.353,78 25.884,45 
Taradell XXX 87.526,74 10.940,84 65.645,05 164.112,63 
Tavèrnoles XXX 14.199,96 1.775,00 10.649,98 26.624,94 
Tavertet XXX 13.726,49 1.715,81 10.294,86 25.737,16 
Teià XXX 85.713,93 10.714,24 64.285,45 160.713,62 
Terrassa XXX 934.561,31 116.820,16 700.920,98 1.752.302,45 
Tiana XXX 92.457,05 11.557,13 69.342,79 173.356,97 
Tona XXX 94.581,32 11.822,66 70.935,98 177.339,96 
Tordera XXX 196.900,92 24.612,61 147.675,69 369.189,22 
Torelló XXX 118.093,03 14.761,63 88.569,77 221.424,43 
Torre de Claramunt, la XXX 48.479,08 6.059,88 36.359,31 90.898,27 
Torrelavit XXX 37.617,77 4.702,22 28.213,33 70.533,32 
Torrelles de Foix XXX 43.075,32 5.384,41 32.306,49 80.766,22 
Torrelles de Llobregat XXX 86.126,02 10.765,75 64.594,51 161.486,28 
Ullastrell XXX 40.107,88 5.013,48 30.080,91 75.202,27 
Vacarisses XXX 88.966,68 11.120,84 66.725,01 166.812,53 
Vallbona d'Anoia XXX 38.463,25 4.807,91 28.847,44 72.118,60 
Vallcebre XXX 14.158,92 1.769,86 10.619,19 26.547,97 
Vallgorguina XXX 43.020,90 5.377,61 32.265,67 80.664,18 
Vallirana XXX 118.958,62 14.869,83 89.218,96 223.047,41 
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Municipi NIF 

Línia de 
suport a 

l’ocupació 
local (2014)  

Línia de 
suport a 

l’ocupació 
local (2015)  

Línia de 
suport a la 
reactivació 
econòmica 
local (2015)  

Total 

Vallromanes XXX 41.169,56 5.146,20 30.877,17 77.192,93 
Veciana XXX 13.794,37 1.724,30 10.345,78 25.864,45 
Vic XXX 291.483,66 36.435,46 218.612,74 546.531,86 
Vilada XXX 15.113,16 1.889,15 11.334,87 28.337,18 
Viladecans XXX 446.383,55 55.797,94 334.787,66 836.969,15 
Viladecavalls XXX 93.500,08 11.687,51 70.125,06 175.312,65 
Vilafranca del Penedès XXX 284.085,14 35.510,64 213.063,85 532.659,63 
Vilalba Sasserra XXX 15.725,63 1.965,70 11.794,22 29.485,55 
Vilanova de Sau XXX 14.298,30 1.787,29 10.723,72 26.809,31 
Vilanova del Camí XXX 120.584,33 15.073,04 90.438,24 226.095,61 
Vilanova del Vallès XXX 84.264,94 10.533,12 63.198,71 157.996,77 
Vilanova i la Geltrú XXX 452.846,55 56.605,82 339.634,91 849.087,28 
Vilassar de Dalt XXX 96.778,94 12.097,37 72.584,21 181.460,52 
Vilassar de Mar XXX 199.229,96 24.903,75 149.422,47 373.556,18 
Vilobí del Penedès XXX 36.736,75 4.592,09 27.552,56 68.881,40 
Viver i Serrateix XXX 13.875,56 1.734,45 10.406,67 26.016,68 
Total   32.000.000,00  4.000.000,00 24.000.000,00 60.000.000,00 
 
Quart.-  RETENIR una despesa màxima de 60.000.000 € del Pressupost de despeses 
corporatiu per al finançament dels ajuts concedits en el marc de la Línia de suport als 
plans locals d’ocupació i de la Línia de suport a la reactivació econòmica local amb la 
distribució següent: 
 

- Una despesa de 36.000.000 €, dels quals, 30.500.000 € aniran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/241A0/46242 del 
pressupost de despeses de l’anualitat 2014, quedant 1.500.000 € 
condicionats a l’aprovació de la modificació de crèdit amb número de 
proposta 5055 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i 4.000.000 €, 
que s’imputaran a les aplicacions G/30101/24100/46242, per a 
l’anualitat 2015, del Servei de Mercat de Treball de la gerència de 
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, condicionada a l’aprovació 
del pressupost corporatiu per al 2015. 

 
- Una despesa de 24.000.000 €, amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries G/122000/94210/46243 de la direcció de Serveis de 
Cooperació Local per a l’anualitat 2015, condicionada a l’aprovació del 
pressupost corporatiu per al 2015. 

 
Cinquè.-  APROVAR els models de formularis normalitzats corresponents als tràmits 
“P300”, d’acceptació d’ajut, i “P400”, de justificació de despeses, que figuren a l’Annex 
II del present Dictamen, i posar-los a disposició dels ens locals destinataris a la Seu 
Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
Sisè.-  AUTORITZAR, expressament i tant àmpliament com sigui possible en Dret, al 
diputat delegat per a la Cooperació Local per adoptar les mesures oportunes de 
desplegament d’aquest règim a través d’actes administratius de tràmit o qualificats.  
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Setè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica 
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a 
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que figuren a l’Annex III d’aquest 
dictamen. 
 
Vuitè.-  CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al 
“Programa complementari de foment de l’ocupació local” incorporats a la Seu 
Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
Novè.-  NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del “Programa complementari 
de foment de l’ocupació local”. 
 
Desè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu Electrònica 
de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors i la relació total 
d’ajuts inicialment atorgats en el marc del “Programa complementari de foment de 
l’ocupació local”. 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa per delegació del  Ple (bases) i de la 
Presidència (convocatòria) aprovar les Bases regula dores i convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
projectes culturals de foment i difusió de la cultu ra popular i tradicional a la 
demarcació de Barcelona, per a l’any 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: 
 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
d’Actuació del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions 
per a l’any 2015, des de la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència es vol 
fomentar activitats/projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat el foment i 
la difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona. 
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CINC-
CENTS SETANTA-SIS MIL (576.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/13100/33400/48912 de l’exercici 2015, destinada a subvencionar projectes de 
cultura popular i tradicional, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient una 
vegada aprovat definitivament el pressupost Corporatiu. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència per a 
l'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions en 
concurrència competitiva, i havent també esguard que la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), va 
acordar delegar en la Junta de Govern la competència per a l'aprovació de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva, tal com 
consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e), respectivament, de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013. 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de 
foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona, 
per a l’any 2015, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“  BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A PROJECTES 
CULTURALS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA CULTURA POPULAR  I TRADICIONAL 
DINS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PER A L’ANY 201 5.  
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 06593/15  
 
1.- Objecte  
 
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
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Barcelona a través de la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència, destinades a 
finançar projectes que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional dins de la demarcació de Barcelona, per a l’any 2015. 
 
Només es podrà presentar una activitat/projecte per sol·licitant. 
 
No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin: 
- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de Barcelona, encara que siguin 

vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Àpats populars 
- Tallers i/o activitats formatives. 
- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials 
- Programes de recerca i estudi. 
- Activitats de caire esportiu o escolar. 

 
Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les 
programacions anuals de l’entitat.  
 
2.- Finalitat de les subvencions  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Corporació i d’acord amb les 
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2015, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 
• El foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de Barcelona. 

 
3.- Caràcter de les subvencions  
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en 
aquestes bases, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i 
no es poden al·legar com a precedent. 
 
4.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 
2015. 
 
5.- Requisits de les entitats beneficiàries  
 
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per 
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 

• Associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre i de caràcter cultural. Queden 
excloses aquelles entitats que aborden els aspectes culturals de forma secundària en les 
seves activitats. Tampoc podran participar les administracions públiques. 

 
 El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 

estatuts. 
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• Tenir el domicili social a la demarcació de Barcelona, i que així consti en els seus 
estatuts. 
     

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
6.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

 
1) Fotocòpia del DNI del representant legal.  
2) Escriptura de constitució i Estatuts, amb la inscripció al corresponent Registre Oficial.  
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del sol·licitant.  
4) Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al que es demana la subvenció. La 

valoració es realitzarà en base al projecte presentat que haurà de descriure 
detalladament els objectius, com es desenvoluparà l’activitat, dates previstes, espais i 
lloc de realització,  públic al qual s’adreça i estimació dels assistents. Caldrà  
especificar  també si cultural i/o territorialment el projecte té un interès especial, si 
participen altres entitats, així com la descripció de la difusió que es farà de l’activitat. 

8) Pressupost previst per al projecte per al que es demana la subvenció. 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa activitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

10) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos a la base 10 de les 
presents, i en concret fulletons, material gràfic o qualsevol altre document on es 
visualitzi el nombre d’edicions realitzades de l’activitat (criteri de valoració núm. 4. 

 
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts 2), 3) i 4) 
d’aquesta Base  que s'hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que es manifesti 
mitjançant declaració responsable per escrit que no han sofert canvis respecte a la darrera 
vegada que es van presentar, d'acord amb el que preveuen els arts. 35.f) de la Llei 30/1992 
i 22.1.e) de la Llei 26/2010. 
   
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà en original i fotocòpia per al seu 
acarament o amb còpia autenticada. 
 
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol ·licituds  
 
Es procedirà a una única convocatòria. El termini de presentació de les instàncies 
començarà l’endemà de la data de publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i finalitzarà 30 dies naturals desprès de la seva publicació.  
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat o pel legal representant de l’entitat.  
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 6 
podrà trobar-se a www.diba.cat. 
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Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h);  Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Recinte Llars Mundet - Edifici Serradell 
Trabal – Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – 
Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – 
Barcelona (dissabtes de 9 a 14 h). Tanmateix, s’admetran les arribades per correu 
administratiu certificat.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
8.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
9.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. 
 
10.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenci ó 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris 
objectius: 

 
1) Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i 

coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, i la capacitat i recursos 
propis destinats a executar el projecte, fins a 10 punts. 

2) Impacte cultural i social de l’activitat/projecte, que es valorarà en base a la seva 
rellevància, durada, accessibilitat al públic, espais i contingut d’elements innovadors 
respecte a edicions anteriors o per al territori, fins a  10 punts. 

3) Activitats que tinguin interès de caire supramunicipal, fins a 5 punts. 
4) Consolidació de l’activitat a subvencionar, valorada pel nombre d’edicions, fins a 5 punts.  
5) Activitats que incorporin a altres entitats de cultura popular i tradicional, fins a 5 punts. 
6) Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, fins a 5 punts. 

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria, l’òrgan col·legiat a que fa referència la base 13 de les 
presents, podrà establir una puntuació mínima a assolir per tenir dret a la subvenció. 
 
11.- Quantia total màxima de les subvencions a ator gar i consignació pressupostària  
 
L’import que es destinarà a aquelles actuacions serà de CINC-CENTS SETANTA-SIS MIL 
(576.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13100/33400/489 de l’exercici 2015, 
destinada a subvencionar projectes de cultura popular i tradicional. 
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12.- Import individualitzat de les subvencions  
 
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es 
determinarà en relació als punts assignats. 
 
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total dels projectes/activitats 
presentades, sense superar en cap cas els 20.000€. 
 
13.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pr oposta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà  la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
• Diputat Adjunt de Cultura, com a President de l’Òrgan responsable. 
• Un representant de la Presidència de la Corporació. 
• Coordinador/a en matèria de Cultura. 
• Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 
• Un representant de la Gerència de Serveis de Cultura. 

 
 L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
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. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
14.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
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15.- Acceptació de la subvenció  
 
S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de 
la recepció de l’acord de concessió de la subvenció, sense que l’entitat beneficiària 
manifesti expressament objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense 
reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
 
16.- Obligacions de les  entitats beneficiàries  
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1) Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3) Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a les actuacions 

de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 

 
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb la 

normativa d’ús del logotip de la institució. 
 

17.- Despeses subvencionables  
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 

• Totes aquelles despeses relacionades directament amb l’activitat/projecte presentat. 
 

• Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per l’activitat 
subvencionada i per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària (llum, gas, 
telèfon, arranjament d’edificis, lloguers, despeses de personal, adquisició de material o 
reparació de maquinària i d’utensilis que puguin considerar-se inversió) sempre que no 
superin el 5% de les despeses directes imputades.  

 

• L’IVA ha de constar desglossat, no obstant, no serà subvencionable quan el l’entitat 
beneficiària pugui repercutir-lo.  
 

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2015 i han d’anar a nom de l’entitat 
beneficiària. 
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18.- Despeses no subvencionables   
 

• Factures, rebuts o despeses  corresponents a àpats i/o queviures. 
• Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament a l’activitat/projecte presentat  
• Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 

demarcació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a l’activitat/projecte 
presentat. 

• Honoraris de professorat. 
• Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport 

electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.  
 

19.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
20.- Termini i forma de justificació  
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se després d’acabada l’activitat i com a 
data límit  el dia 28 de febrer de 2016. 
 
2.- Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats, i atès que no està previst atorgar subvencions superiors a 20.000€, revestirà la 
forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1. Memòria de l’actuació justificativa, així com de les activitats realitzades i els resultats 

obtinguts.  
  
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  
 
• En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 
 

a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació de 
l’acreedor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.  

 
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
d) Aportar detall d’altres ingressos. 

 
Quan la relació de despeses de l’activitat inclogui imports superiors a 3.000 €, s’hauran de 
presentar els documents justificatius que seran factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà 
amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents 
justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los 
a l’entitat beneficiària. 
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Altra documentació: A mes dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del 
projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
21.-  Deficiències en la justificació  
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
22.- Mesures de garantia  
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.    
 
23.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
 
b) Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 

24.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
No podran ser subvencionats aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la mateixa 
activitat a través de la Delegació de Cultura de la Diputació de Barcelona, del Catàleg de 
concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" o de qualsevol altra 
Àrea gestora de la Diputació de Barcelona. 
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Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25.- Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostària, les entitats beneficiàries, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
26.- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de 
la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament    
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant. “     
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Segon.- APROVAR la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
CINC-CENTS SETANTA-SIS MIL (576.000) €, el contingut de la qual consta incorporat 
a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.-  AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import total de CINC-CENTS SETANTA-SIS MIL (576.000) €,  amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/13100/33400/48912 de l’exercici 2015, destinada a subvencionar 
projectes de cultura popular i tradicional, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient una vegada aprovat definitivament el pressupost Corporatiu. 
 
Quart.-  PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, revocar  
inicialment les subvencions concedides a diverses e ntitats, segons Bases 
reguladores específiques, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions per a entitats de cultura popular i tra dicional amb programació 
continuada d’activitats anuals, per a l’any 2013.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31 d’octubre de 2013, 
s’aprovà el dictamen que proposava, per delegació del Ple, aprovar l’atorgament de 
subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional amb programació continuada 
d’activitats anuals per a l’any 2013, segons les Bases específiques en règim de 
concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquest Corporació en 
data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la Presidència de 30 d’abril 
(ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de setembre (ratificat per la Junta 
de Govern del dia 12 de setembre de 2013). 
 
En l’Acta del referit dictamen, figurava l’atorgament, entre d’altres, de les següents 
subvencions: 
 

Núm. Operació 
comptable NIF Entitat Projecte Concedit 

2012 Total 

1303003873/76 XXX 
FEDERACIÓ DE 

CORS DE CLAVÉ DE 
BARCELONA 

Cantem per Barcelona i el seu 
territori 

25 1.887 

1303003873/96 XXX 

FEDERACIÓ DE 
COLLES 

GEGANTERES DEL 
BAIX LLOBREGAT 

Activitats Anuals Geganteres 22 920 

1303003873/102 XXX AGRUPACIÓ CORAL 
CARDEDEUENCA 

Activitats de continuïtat 2013 21 1.599 

1303003873/139 XXX 
AGRUPACIÓ CORAL 

LA LLÀNTIA 
D'IGUALADA 

Activitats previstes per el 2013 18 1.383 

1303003873/200 XXX 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 

RECREATIVA DE 
L'ESTANY 

Activitats programades per l'any 
2013 13 760 
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Núm. Operació 
comptable NIF Entitat Projecte Concedit 

2012 Total 

1303003873/208 XXX L'ESQUIROL 
PUNTAIRE 

Divulgació de les puntes de 
coixí 12 440 

1303003873/214 XXX ESPLAI ARTESENC 
DE L'AMISTAD 

Cant, sardanes i teatre 11 879 

1303003873/216 XXX BRUIXES I DIABLES 
BON PASTOR 

Renovació de la Colla, bèstia i 
banda 9 735 

1303003873/219 XXX 
CENTRE CULTURAL 

I RECREATIU DE 
PINEDA DE MAR 

Programació estable 2013 7 591 

 
Atès que, d’acord amb la base 20 de les Bases reguladores, “La data límit per justificat 
les subvencions atorgades serà el dia 28 de febrer de 2014”. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, les diverses 
subvencions citades en relació amb les quals es van presentar els documents 
justificatius amb defectes i sense que aquests hagin estat esmenats dintre de termini 
fixat a l’efecte un cop haver estat reclamats, d’acord amb el punt  21.1 de les Bases de 
la convocatòria, o que, a data d’avui, malgrat els requeriments adreçats a les diverses 
entitats, aquestes no han presentat la documentació justificativa tal com estableixen 
les Bases reguladores de les subvencions en el seu punt, 21.2. 
 
Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
Atès l’article 23 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Circular 19/09 en el seu Títol V referent a la comprovació de la justificació, 
en el seu punt 1.1. 1. f), estableix que les diferents fonts de finançament no han de 
superar el 100% del cost de l’activitat. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB de 23 de 
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 amb motiu de l’excés 
de finançament: 
 
Nom entitat  NIF Import Op. Comptable  
Agrupació Coral Cardedeuenca XXX 1.599 € 1303003873/102 
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Segon.-  REVOCAR inicialment les següents subvencions atorgades per no haver 
presentat la justificació requerida o, havent estat aportada, presenta defectes i aquests 
no han estat esmenats: 
 
Nom entitat  NIF Import  Op. Comptable  
Federació de Cors de Clavé XXX 1.887 € 1303003873/76 
Fed. de Colles Geganteres 3 del Baix Llobregat XXX 920 € 1303003873/96 
Agrup. Coral La Llàntia d’Igualada XXX 1.383 € 1303003873/139 
As. Cultural i Recreativa L’Estany XXX 760 € 1303003873/200 
L’Esquirol Puntaire XXX 440 € 1303003873/208 
Esplai Artesenc de l’Amistad XXX 879 € 1303003873/214 
Bruixes i Diables Bon Pastor XXX 735 € 1303003873/216 
Ctre. Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar XXX 591 € 1303003873/219 
 
Tercer.-  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. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució als interessats pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, revocar  
inicialment les subvencions concedides a diverses e ntitats, segons Bases 
reguladores específiques, en règim de concurrència competitiva per a projectes 
culturals de foment i difusió de la cultura popular  i tradicional, per a l’any 2013.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència 
i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb data 31 d’octubre de 2013, la Junta de Govern d’aquesta Corporació aprovà el 
dictamen d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (AJG 540/13), segons les Bases 
específiques en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació en data 11 d’abril de 2013, modificades per Decrets de la 
Presidència de 30 d’abril (ratificat per la Junta de Govern de 9 de maig) i de 6 de 
setembre (ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de setembre de 2013). 
 
En l’Acta annexada al referit dictamen, figurava l’atorgament, entre d’altres, de les 
següents subvencions: 
 

Núm . Operació 
comptable NIF Entitat Projecte Punts Concedit 

2013 

1303003852/72 XXX 

ASSOCIACIÓ COLLA 
CAPGROSSOS DE 
SANTI QUINTÍ DE 

MEDIONA 

Construcció d'un Capgros Nou 20 970,00 

1303003852/73 XXX 
COLLA DE DIABLES 
LA DIABÒLICA DE 

GRÀCIA 
Diada de la Diabòlica de Gràcia 20 970,00 

1303003852/94 XXX ASSOCIACIÓ 
D'AMICS D'EUROPA 

Joves amb la Cultura Catalana 18 874,00 
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Núm . Operació 
comptable NIF Entitat Projecte Punts Concedit 

2013 

1303003852/160 XXX 

COLLA 
CASTELLERA 
XICOTS DE 

VILAFRANCA 

Exposició del 50è Aniversari del 
Monument dels Castellers 15 730,00 

1303003940/8 XXX 
ASSOCIACIÓ 

CORAL LLORIANA 
JOVE 

15 Anys de música amb ànima 15 101,00 

1303003940/23 XXX 

PEÑA CULTURAL 
FLAMENCA 

ANDALUZA LOS 
AFICIONAOS 

Aniversario Flamenco 2013  14 682,00 

1303003940/24 XXX 

COORDINADORA 
DE ENTIDADES 
ANDALUZAS Y 

FLAMENCAS DE 
CORNELLÀ 

Festival Flamenco 2013 14 682,00 

1303003940/67 XXX CTR. POPULAR 
ANDALUZ 

Festival Fí de Curs i Festa Major 
a Sant Cugat 

11 538,00 

1303003940/89 XXX 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
ROCIERA 

ANDALUZA CIUDAD 
DE BADALONA 

Fiestas de la Cruz de Mayo, dia 
acción de Gracia y dia de la 
Inmaculada 

11 538,00 

1303003940/97 XXX 
COLLA DE 

GEGANTERS DE 
VACARISSES 

Consolidació Baixada de la Vaca 11 538,00 

1303003940/116 XXX 

CASA CULT. Y 
RECRE. CASTILLA 

LA MANCHA DE 
CORNELLA DE 
LLOBREGAT 

Activitats culturals 8 394,00 

1303003940/117 XXX 

CTR. CULTURAL 
ANDALUZ 

HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA 

DEL ROCIO DE 
MATARÓ 

Aniversari i Canvi de Varas 8 394,00 

1303003940/120 XXX 
CENTRO ANDALUZ 
BLAS INFANTE DEL 
BAIX LLOBREGAT 

Folklore y bailes 7 346,00 

1303003940/121 XXX 
PEÑA BÈTICA DE 
SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 
Festa de Tardor 2013 7 346,00 

 
D’acord amb el punt 20 de les Bases reguladores, “Les subvencions atorgades hauran 
de justificar-se en el termini màxim de tres mesos després d’acabada l’activitat i com a 
data límit el dia 28 de febrer de 2014. 
 
D’acord amb el punt 21 de les Bases reguladores, “1. En el cas que els documents 
presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a 
l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim 
improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas 
que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
“2. Si un cop finalitzat el termini de presentació  de la documentació justificativa 
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal 
que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de 
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l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar 
la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament.” 
 
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. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB de 23 de 
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 les següents subvencions atorgades per a projectes 
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2013 (AJG 
540/13), segons les Bases específiques en règim de concurrència competitiva 
aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data 11 d’abril de 2013, 
modificades per Decrets de la Presidència de 30 d’abril (ratificat per la Junta de 
Govern de 9 de maig) i de 6 de setembre (ratificat per la Junta de Govern del dia 12 de 
setembre de 2013), ja que, 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 NIF Import Op. Comptable 
As. Colla Capgrossos  
de Sant Quintí de Mediona XXX 970 € 1303003852/72 

Colla de Diables  
La Diabòlica de Gràcia 

XXX 970 € 1303003852/73 

Associació d’Amics d’Europa XXX 874 € 1303003852/94 
Colla Castellera  
Xicots de Vilafranca 

XXX 730 € 1303003852/160 

Associació Coral  
Lloriana Jove 

XXX 101€ 1303003940/8 

Peña Cultural Flamenca 
Andaluza Los Aficionaos 

XXX 682 € 1303003940/23 
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Nom entitat NIF Import Op. Comptable 
Coord. de Entidades Andaluzas 
y Flamencas de Cornellà 

XXX 682 € 1303003940/24 

Centro Popular Andaluz XXX 538 € 1303003940/67 

As. Cultural Rociera  
Andaluza Ciudad de Badalona 

XXX 538 € 1303003940/89 

Colla de Geganters  
de Vacarisses 

XXX 538 € 1303003940/97 

Casa Cultural y Recreativa 
Castilla La Mancha de Cornellà 

XXX 394 € 1303003940/116 

Ctr. Cultural Andaluz 
Hermandad Ntra. Sra. del 
Rocío de Mataró 

XXX 394 € 1303003940/117 

Centro Andaluz Blas Infante  
del Baix Llobregat 

XXX 346 € 1303003940/120 

Penya Bètica  
De Sant Feliu de Llobregat XXX 346 € 1303003940/121 

 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució als interessats per al seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’entitat “ Asociación Casa de Castilla-La 
Mancha en Barcelona ”, contra l’Acord de la Junta de Govern de data 10 de juliol 
de 2014, en virtut del qual s’exclou la seva sol·li citud a la convocatòria de 
subvencions per a projectes culturals de foment i d ifusió de la cultura popular i 
tradicional per a l’any 2014 a la demarcació de Bar celona.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de 
Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 8 d’octubre de 2014 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació 
un escrit pel qual l’entitat “Asociación Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona” 
interposa recurs de reposició contra l’Acord de la Junta de Govern de data 10 de juliol 
de 2014, en virtut del qual s’exclou la seva sol·licitud presentada en la convocatòria de 
subvencions per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional per a l’any 2014 dins de la demarcació de Barcelona (codi convocatòria 
05843/14), per haver presentat com a projecte a subvencionar la programació anual 
d’activitats, concepte exclòs expressament en la Base 1 de les reguladores d’aquesta 
convocatòria. L’entitat al.lega en el seu escrit que el projecte a subvencionar es referia 
a les Jornades Culturals que enguany han anomenat “Sancho Panza a Catalunya” 
 
Revisat l’expedient presentat per a ser subvencionat, i en tant que no queda 
suficientment acreditat el que l’entitat al.lega de que es tracta d’un projecte i no una 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

151/534 

programació anual, en data 31 d’octubre es requerí a “l’Asociación Casa de Castilla-La 
Mancha en Barcelona” perquè, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, aportés en el termini màxim de 10 dies hàbils,  documentació on 
figuri detalladament el contingut i dates de totes les activitats anuals que l’entitat ha 
organitzat o té previst organitzar durant l’any 2014, entre elles les que inclou el 
projecte presentat per ser subvencionat. 
 
En data 18 de novembre de 2014 l’entitat va presentar al Registre General de la 
Delegació del Govern a Catalunya, documentació complementària del projecte per al 
que sol.liciten subvenció. Malgrat que aquesta documentació s’ha presentat fora del 
termini donat a l’efecte, s’ha considerat adient entrar a valorar si el seu contingut 
aporta algun element aclaridor respecte a la inicialment presentada. 
 
La nova documentació aportada conté una relació de les activitats anuals realitzades o 
a realitzar durant l’any 2014 i una còpia del programa editat de les activitats que es 
realitzaran dins les Jornades Culturals que l’entitat organitza els dies 12, 13 i 14 de 
desembre de 2014 i que, segons diuen en el seu escrit, enguany s’anomenen “Sancho 
Panza a Catalunya”.  
 
Una vegada examinada aquesta documentació no s’observa que el títol de “Sancho 
Panza a Catalunya” sigui el d’aquestes jornades  i els actes que en elles s’inclouen no 
es corresponen amb les activitats relacionades en el projecte presentat en data 7 
d’abril de 2014 sota aquest nom, i que es transcriuen:  
 

“Iniciarem una ruta cultural per Catalunya, de la mà de Sancho Panza, i amb l’objectiu 
de realitzar una unió de les nostres cultures catalanes-manxegues. 
 
Dins d’aquesta ruta cultural, realitzarem: conferències, lectures, manualitats, 
exposicions, degustacions de productes, representacions teatrals del nostre grup 
“Dulcinea” i altres grups teatrals, actuacions de diferents grups de les diferents cases 
regionals, menjars de germanor, representacions de la nostra coral “Aires de la 
Mancha” i altres corals, excursions culturals”. 
 
De conformitat amb la norma 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2 
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es va constituir la comissió 
instructora amb data 11 de novembre,  formulant la proposta de resolució de 
desestimar el recurs interposat. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) (en relació 
amb el 14.2) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013) i modificada parcialment per Decret de la Presidència 
núm. 2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  DESESTIMAR el recurs de reposició interposat en data 8 d’octubre de 2014 
per l’entitat “Asociación Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona” contra l’Acord de la 
Junta de Govern de 10 de juliol de 2014, d’atorgament de subvencions per a projectes 
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional per a l’any 2014 dins de 
la demarcació de Barcelona, per considerar que de la nova documentació aportada 
per l’entitat no es desprèn que el projecte presentat en data 7 d’abril de 2014 no es 
correspongui amb una programació anual d’activitats, d’acord amb l’acta de la sessió i 
l’informe adjunts als presents acords ( annexos I i II) 
 
Segon.-  NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat “Asociación Casa de Castilla-La 
Mancha en Barcelona”. 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’actuació 14/X/113531 “Rehabilitació d’edificis cu lturals”, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Loca ls 2012-2015”, i el 
corresponent conveni específic a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Masquefa.-  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 
Ens destinatari Ajuntament de Masquefa  
NIF XXX 
Actuació Rehabilitació d’edificis culturals  
Codi XGL 14/X/113531 
Aportació de la Diputació 120.000 €  

2014 120.000 € 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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

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

 
“ CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch 
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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 MASQUEFA, representat per l’Alcalde Il·lm. Sr. Xavier Boquete i Saiz, 
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Antònia Vidal i Vinaixa. 
 
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. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Masquefa 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 Masquefa  
NIF XXX 
Actuació Rehabilitació d’edificis culturals 
Codi XGL 14/X/113531 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

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

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

 
2. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 120.000 € 
2014 120.000 € 
2015       Periodificació 
2016       

Aplicació pressupostària G/13101/334A1/76240 
         

2. Per part de l’ens destinatari 
 

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

 
3. Vigència del conveni 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 
 
4. Execució i justificació de despeses  
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

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

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

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

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

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

6.  Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a 
la reducció operada. 
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7.  Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

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

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

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

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

 
6. Gestió i aplicació de romanents 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 
 
7. Identificació de l’actuació  La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé 
en forma d’aplicació de la marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i 
instal·lació d’un senyal o cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de 
gestió.  
 
8. Documentació tècnica  
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

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

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

 
9. Tancament  
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
11. Incompliment 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

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

la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
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 públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
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.”  
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Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa de CENT VINT MIL (120.000) € 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. 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar  
l’actuació 14/X/112686 “Reconstrucció i rehabilitac ió de la nova teulada del 
teatre municipal”, en el marc de les Instruccions d e gestió d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarx a de Governs Locals 2012-
2015”, i el corresponent conveni específic a formal itzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Palafolls.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord. 
 
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 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Palafolls  
NIF XXX 

Actuació 
Reconstrucció i rehabilitació de la nova teulada de l 
teatre municipal  

Codi XGL 14/X/112686  
Aportació de la Diputació 200.000.- € 

2013       
2014 200.000.- € 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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

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

“  
CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 
2013 (publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013) i modificada parcialment per 
Decret de la Presidència núm. 2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 
d’abril de 2014), assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les 
facultats conferides per Decret de la Presidència  de la Corporació (núm. 12.577/2013), de 
16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS representat per l’alcalde, Sr. Valentí Agustí Bassa, assistit 
per el secretari de l’ens, Sr. Sergi Ribas Beltran. 
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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. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

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

 
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 
 
Primer.- Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Palafolls 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 Palafolls  
NIF XXX 

Actuació Reconstrucció i rehabilitació de la nova teulada de l 
teatre municipal  

Codi XGL 14/X/112686  

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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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.  

 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 200.000.- € 
2013       
2014 200.000.- € 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       
Aplicació pressupostària G/13103/335A0/76240  

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

 
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

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

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

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

4.  El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de 
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  
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5.  Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, 
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

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

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

 
Cinquè.- Pagament  

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

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

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

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

 
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents 
 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 
 
Setè.- Identificació de l’actuació  
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
Vuitè.- Documentació tècnica 

 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

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

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

 
Novè.- Tancament  
 
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
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Desè.- Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè.-  Incompliment 

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

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

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

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

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

 
Tretzè.- Marc normatiu 

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

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

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

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

i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

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

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

Catorzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Quinzè.- Relacions amb terceres administracions púb liques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de DOS-CENTS MIL (200.000) € a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/76240 del vigent pressupost. 
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
  
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria, segons les Bases regu ladores i la convocatòria per 
a la concessió de subvencions, en règim de concurrè ncia competitiva, per a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçade s a escolars en els 
municipis de la província de Barcelona on la Diputa ció de Barcelona no oferta el 
programa Anem al Teatre per al curs escolar 2014-15 .- 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 25 de setembre de 2014 (registre d’acords 436/14) es varen aprovar per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores i la 
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de 
la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al 
Teatre per al curs 2014-2015 (publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 8 d’octubre de 2014), d’acord amb l'Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.  
 
Atès que el dia 25 d’octubre de 2014 va finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds per a aquesta convocatòria. 
 
De conformitat amb l’article 12 de les esmentades Bases reguladores i convocatòria de 
concessió de subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït l’òrgan col·legiat integrat pel diputat adjunt de 
Cultura (com a president de l’Òrgan instructor), el diputat adjunt d’Educació, la 
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coordinadora en matèria de Cultura, el gerent de serveis d’Educació, la gerent de 
serveis de Cultura, una tècnica en matèria de Cultura i una tècnica en matèria 
d’Educació; per dirigir la instrucció de procediment i formular la corresponent proposta 
de resolució de la convocatòria 06273/14, un cop s’ha procedit a la valoració de les 
sol·licituds en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de 
valoració previstos en les Bases reguladores i la convocatòria. 
 
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, elaborat 
sobre la base de la valoració desglossada i degudament motivada de tots els criteris i 
subcriteris descrits a l’article 9 de les Bases reguladores i convocatòria, i que consta a 
l’expedient. 
 
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en 
l’Acta de la reunió, celebrada a les 13 h. del dia 26 de novembre de 2014 i que consta 
a l’expedient. 
 
Atès que la quantia màxima que la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014 
va aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de CENT NORANTA-CINC MIL 
(195.000) €, dels quals NORANTA-SET MIL CINC-CENTS (97.500) € corresponen a 
l’exercici pressupostari 2014 i NORANTA-SET MIL CINC-CENTS (97.500) € 
corresponen a l’exercici pressupostari 2015.  
 
Atès el que disposa l’article desè de les Bases reguladores i la convocatòria aprovada 
per la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014 relatiu a les aplicacions 
pressupostàries que es podrien veure afectades i atès la diferent tipologia d’ens 
beneficiaris presentats, només cal habilitar les aplicacions pressupostàries inicialment 
previstes i que són G/13103/335A0/46201 i G/13103/335A0/46300, així com les 
anàlogues del pressupost per a l’exercici 2015. 
 
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 dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB 
de 23 desembre de 2013 i modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 
2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR l’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, per a les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de 
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre per al curs escolar 2014-2015 i 
d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha 
estat formalitzada en la corresponent Acta.  
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Relació de subvencions estimades: 
 

NIF Ens local sol·licitant Total 
punts 

Dèficit del 
programa  

%  
concedit 
sobre el 
dèficit 

Import 
concedit 
arrodonit 

XXX Ajuntament de Sabadell 225 34.100,00 50% 17.050,00 € 
XXX Ajuntament de Terrassa 225 15.909,94 50% 7.950,00 € 
XXX Ajuntament de Parets del Vallès 224 9.898,25 50% 4.940,00 € 
XXX Ajuntament de Matadepera 223 7.823,00 50% 3.910,00 € 

XXX 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 223 17.575,10 50% 8.790,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

222 2.330,98 50% 1.160,00 € 

XXX 
Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

222 3.200,00 50% 1.600,00 € 

XXX 
Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut les 
Franqueses del Vallès 

222 13.550,50 50% 6.770,00 € 

XXX Ajuntament de Granollers 222 42.466,50 50% 19.100,00 € 
XXX Ajuntament de Vacarisses 221 2.198,40 50% 1.100,00 € 
XXX Ajuntament de Viladecavalls 221 7.824,14 50% 3.910,00 € 

XXX 
Patronat Municipal de Cultura de 
Ripollet 221 9.225,12 50% 4.600,00 € 

XXX 
Patronat Municipal d'Educació de 
l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

221 4.466,00 50% 2.230,00 € 

XXX Ajuntament de Barberà del Vallès 218 2.038,20 50% 1.020,00 € 

XXX 
Mancomunitat Intermunicipal la Vall 
del Tenes 

218 32.372,30 50% 16.180,00 € 

XXX Ajuntament de Castellbisbal 217 2.186,25 50% 1.090,00 € 
XXX Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 217 2.177,55 45% 980,00 € 

XXX 
Institut Municipal d'Educació de 
Mollet del Vallès 

217 5.083,00 50% 2.540,00 € 

XXX 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 217 3.112,76 50% 1.560,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

216 7.526,00 50% 3.760,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

216 11.450,40 50% 5.730,00 € 

XXX Ajuntament del Prat de Llobregat 216 2.455,35 45% 1.100,00 € 
XXX Ajuntament de Sant Celoni 215 4.301,51 50% 2.150,00 € 
XXX Ajuntament de Begues 215 367,00 50% 180,00 € 
XXX Ajuntament de La Garriga 215 5.538,25 50% 2.760,00 € 
XXX Ajuntament de Montmeló 215 2.369,60 50% 1.180,00 € 

XXX 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

214 1.369,20 45% 620,00 € 

XXX 
Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

214 7.801,00 35% 2.730,00 € 

XXX Ajuntament de Rellinars 212 511,73 45% 230,00 € 
XXX Ajuntament de Viladecans 212 2.910,84 45% 1.310,00 € 
XXX Ajuntament de Vilanova del Vallès 212 4.000,00 45% 1.800,00 € 
XXX Ajuntament de Montcada i Reixac 210 15.759,00 45% 7.090,00 € 
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NIF Ens local sol·licitant Total 
punts 

Dèficit del 
programa  

%  
concedit 
sobre el 
dèficit 

Import 
concedit 
arrodonit 

XXX Ajuntament de La Llagosta 209 4.314,10 40% 1.730,00 € 
XXX Ajuntament de Cardedeu 208 7.785,20 40% 3.110,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

208 3.245,18 35% 1.140,00 € 

XXX Ajuntament d'Aiguafreda 207 636,30 40% 250,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 206 2.488,85 35% 870,00 € 

XXX Ajuntament de Vallromanes 206 2.474,70 40% 990,00 € 
XXX Ajuntament d'Olesa de Montserrat 205 4.716,84 35% 1.650,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

205 2.492,50 35% 870,00 € 

XXX Ajuntament de Gavà 203 1.131,33 30% 340,00 € 
XXX Ajuntament de Caldes de Montbui 202 8.290,30 40% 3.320,00 € 
XXX Ajuntament de Castellar del Vallès 202 10.514,00 40% 4.210,00 € 
XXX Ajuntament de Collbató 200 1.419,67 35% 500,00 € 
XXX Ajuntament de Tordera 200 34.528,02 40% 13.810,00 € 

XXX 
Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

198,5 12.932,35 30% 3.880,00 € 

XXX Ajuntament de Cànoves i Samalús 196 1.395,00 30% 420,00 € 
XXX Ajuntament de Gualba 196 415,73 35% 150,00 € 

XXX Ajuntament de Llinars del Vallès 192 6.167,50 35% 2.160,00 € 

XXX 
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

188 28.276,24 30% 8.480,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Vicenç del 
Horts 

188 9.355,50 20% 1.870,00 € 

XXX Ajuntament de Figaró-Montmany 187 351,00 30% 150,00 € 

XXX Ajuntament de Sant Joan Despí 185 2.750,00 30% 830,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Adrià del 
Besòs 

183,5 13.908,00 30% 4.170,00 € 

XXX 
Patronat Municipal de Serveis 
d'Atenció a les persones de 
Martorell 

183,5 7.988,00 30% 2.400,00 € 

XXX 
Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

182 1.731,70 25% 430,00 € 

XXX Ajuntament de Vilalba Sasserra 167 560,90 20% 150,00 € 

 
Segon.- DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds presentades per 
l’Ajuntament de Martorelles (NIF XXX), l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
(NIF XXX) i l’Ajuntament de Vallgorguina  (NIF XXX) per presentar fora del termini 
establert la documentació per prendre part en el procés de convocatòria. 
 
Tercer.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
programacions presentades segons estableixen les Bases reguladores i la 
convocatòria i  atenent a la disponibilitat pressupostària. 
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Criteris i procediment de valoració de les sol·lici tuds per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats. 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de 
valoració de les programacions, fixats a l’article 9 de les Bases reguladores i la 
convocatòria. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte era de 225 punts.  
 
Totes les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total superior a 120 punts, amb un 
mínim de 60 punts en la programació proposada (criteris 1, 2 i 3) i han estat considerades 
estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix l’article 9 de 
les Bases reguladores i la convocatòria. 
 
Tal i com estableixen les Bases reguladores i la convocatòria al seu article 11, la subvenció 
concedida serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses 
subvencionables que no queda coberta amb els ingressos de l’alumnat, altres subvencions 
i/o patrocinis) i, en cap cas, superarà els següents barems:  
 

− El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà. 
− El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport 

interurbà. 
 
Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a 
l’article 16 de les Bases reguladores i la convocatòria, s’ha determinat l’import de la 
subvenció en base a aquests preus unitaris màxims.  
 
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no 
subvencionables (establertes a l’article 1 i 16) no s’han tingut en consideració a l’hora 
d’atorgar la subvenció. 
 
En l’apartat de “Programació”, s'han valorat positivament les programacions que presenten 
diversitat de gèneres artístics així com també les que opten per oferir més d'un espectacle 
per cicle i/o que fan una oferta per a cada trimestre (criteri 1). S'han valorat positivament les 
programacions que presenten espectacles de companyies amb una sòlida i reconeguda 
trajectòria, així com també les programacions que eviten la concentració excessiva 
d’actuacions d’una mateixa companyia (criteri 2). S’han valorat positivament les 
programacions amb una acurada adequació a cada nivell educatiu (criteri 3). 
 
En l’apartat de “Pressupost” (criteri 4), quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant 
els ingressos dels alumnes no cobreixen com a mínim un 50% de la despesa (en els 
municipis que no requereixen transport interurbà) o un 30% de la despesa (en els municipis 
que en requereixen), s’han descomptat 20 punts. Quan en el pressupost presentat per l’ens 
sol·licitant s’ha detectat inviabilitat econòmica s’han descomptat entre 10 i 30 punts. 
 
En l’apartat “d’Espai escènic” (criteri 5), s’han valorat amb la màxima puntuació els espais 
escènics que acompleixen els requisits mínims en aforament (mínim 180), dotació de 
cambra negra, pati de butaques o grades retràctils, disponibilitat d’un mínim d’equipament 
tècnic adequat a l’espai i mides d’escenari mínimes de 7x6. 
 
Procediment aplicat per atorgar el suport a les pro gramacions segons estableixen les 
Bases reguladores i la convocatòria.  
 
Tal i com estableixen els articles 9 i 11 de les Bases reguladores i la convocatòria serà 
aplicable el percentatge màxim de suport (50% del dèficit del programa) a aquells que 
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin un puntuació 
menor.  
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Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 215 punts coincideixen 
perfectament amb les línies i valors impulsats estratègicament per l’Oficina de Difusió 
Artística, per aquest motiu, els correspon el percentatge màxim de suport del 50% sobre el 
dèficit del programa.   
 
S’ha disminuït el percentatge màxim de suport als projectes que han obtingut una puntuació 
menor a 215, establint els següents barems: 
 

− Els projectes amb una puntuació compresa entre 210 i 214 punts (ambdós inclosos)   
els correspon un 45% del dèficit. 

− Els projectes amb una puntuació compresa entre 200 i 209 punts (ambdós inclosos) 
els correspon un 40% del dèficit. 

− Els projectes amb una puntuació compresa entre 190 i 199 punts (ambdós inclosos) 
els correspon un 35% del dèficit. 

− Els projectes amb una puntuació compresa entre 170 i 189 punts (ambdós inclosos)  
els correspon un 30% del dèficit. 

− Els projectes amb una puntuació compresa entre 120 i 169 punts (ambdós inclosos) 
els correspon un 20% del dèficit. 

 
Tal i com preveu l’article 9 de les Bases reguladores i la convocatòria, el percentatge de 
suport es podrà reduir en els casos següents: 
 

1. En les sol·licituds que han obtingut una  puntuació inferior a 15 punts en el criteri 5 
(Qualitat de la infraestructura de l’espai escènic). En aquest cas s’ha establert 
disminuir el percentatge de suport en un 5%. 

 
2. Als ens beneficiaris que en la convocatòria anterior (curs 2013/14) no van ajustar el 

seu balanç final al pressupost presentat en la sol·licitud en un 90% com a mínim. 
En aquest cas s’ha establert disminuir el percentatge de suport : 

 
- un 5% als que s’hagin ajustat entre un 80% i 90%  
- un 10% als que s’hagin ajustat per sota del 80% 

 
Tal i com preveu l’article 11 de les Bases reguladores i la convocatòria, s’ha establert una 
quantia mínima de 150.- € de subvenció per municipi. Per aquest motiu, a l’Ajuntament de 
Gualba, l’Ajuntament de Figaró – Montmany i l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, se’ls hi ha  
atorgat una subvenció de 150.- €, tot i que aquest import supera el 50% del dèficit del seu 
programa. 
 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els barems establerts, superi l’import sol·licitat 
per l’ens, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.  
 
S’ha procedit a l’arrodoniment dels ajuts atorgats en múltiples de 10. 
 
S’ha procedit a determinar una subvenció màxima de 19.100€. 

 
Quart.-  AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de CENT NORANTA-CINC MIL 
(195.000) € per al curs escolar 2014-2015, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries G/13103/335A0/46201 i G/13103/335A0/46300 del pressupost 2014 i 
les aplicacions pressupostàries anàlogues del 2015 condicionades a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient, per fer front a les subvencions que s’atorguen. 
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Cinquè.- DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al 
pressupost de l’any 2014 la quantitat global de NORANTA-SET MIL CINC-CENTS  
(97.500) €, dels quals VUITANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS DEU (89.410) € aniran 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/46201 i VUIT MIL NORANTA 
(8.090) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/46300, i amb càrrec 
del pressupost de l’any 2015 la quantitat global de NORANTA-SET MIL CINC-CENTS  
(97.500) €, dels quals VUITANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS DEU (89.410) € aniran 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/33410/46201 i VUIT MIL NORANTA 
(8.090) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/33410/46300, d’acord amb 
el següent detall: 
 

NIF Ens local Import 
concedit 

Anualitat  
2014 

Anualitat  
2015 

Operació comptable 
/posició 

XXX Ajuntament de Sabadell 17.050,00 € 8.525,00 € 8.525,00 € 1403005837 / 1-2 
XXX Ajuntament de Terrassa 7.950,00 € 3.975,00 € 3.975,00 € 1403005837 / 3-4 

XXX 
Ajuntament de Parets 
del Vallès 

4.940,00 € 2.470,00 € 2.470,00 € 1403005837 / 5-6 

XXX 
Ajuntament de 
Matadepera 

3.910,00 € 1.955,00 € 1.955,00 € 1403005837 / 7-8 

XXX 
Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

8.790,00 € 4.395,00 € 4.395,00 € 1403005837 / 9-10 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

1.160,00 € 580,00 € 580,00 € 1403005837 / 11-12 

XXX 
Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

1.600,00 € 800,00 € 800,00 € 1403005837 / 13-14 

XXX 

Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, 
Infància i Joventut les 
Franqueses del Vallès 

6.770,00 € 3.385,00 € 3.385,00 € 1403005837 / 15-16 

XXX 
Ajuntament de 
Granollers 

19.100,00 € 9.550,00 € 9.550,00 € 1403005837 / 17-18 

XXX 
Ajuntament de 
Vacarisses 

1.100,00 € 550,00 € 550,00 € 1403005837 / 19-20 

XXX 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

3.910,00 € 1.955,00 € 1.955,00 € 1403005837 / 21-22 

XXX 
Patronat Mpal. de 
Cultura de Ripollet 

4.600,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 1403005837 / 23-24 

XXX 

Patronat Municipal 
d'Educació de 
l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

2.230,00 € 1.115,00 € 1.115,00 € 1403005837 / 25-26 

XXX 
Ajuntament de Barberà 
del Vallès 

1.020,00 € 510,00 € 510,00 € 1403005837 / 27-28 

XXX 
Mancomunitat 
Intermunicipal la Vall del 
Tenes 

16.180,00 € 8.090,00 € 8.090,00 € 1403005837 / 29-30 

XXX 
Ajuntament de 
Castellbisbal 

1.090,00 € 545,00 € 545,00 € 1403005837 / 31-32  

XXX 
Ajuntament de l'Ametlla 
del Vallès 

980,00 € 490,00 € 490,00 € 1403005837 / 33-34 
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NIF Ens local Import 
concedit 

Anualitat  
2014 

Anualitat  
2015 

Operació comptable 
/posició 

XXX 
Institut Municipal 
d'Educació de Mollet del 
Vallès 

2.540,00 € 1.270,00 € 1.270,00 € 1403005837 / 35-36 

XXX 
Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

1.560,00 € 780,00 € 780,00 € 1403005837 / 37-38 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

3.760,00 € 1.880,00 € 1.880,00 € 1403005837 / 39-40 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

5.730,00 € 2.865,00 € 2.865,00 € 1403005837 / 41-42 

XXX 
Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

1.100,00 € 550,00 € 550,00 € 1403005837 / 43-44 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Celoni 

2.150,00 € 1.075,00 € 1.075,00 € 1403005837 / 45-46 

XXX Ajuntament de Begues 180,00 € 90,00 € 90,00 € 1403005837 / 47-48 

XXX 
Ajuntament de La 
Garriga 

2.760,00 € 1.380,00 € 1.380,00 € 1403005837 / 49-50 

XXX 
Ajuntament de 
Montmeló 

1.180,00 € 590,00 € 590,00 € 1403005837 / 51-52 

XXX 
Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

620,00 € 310,00 € 310,00 € 1403005837 / 53-54 

XXX 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat 

2.730,00 € 1.365,00 € 1.365,00 € 1403005837 / 55-56 

XXX Ajuntament de Rellinars 230,00 € 115,00 € 115,00 € 1403005837 / 57-58 

XXX 
Ajuntament de 
Viladecans 

1.310,00 € 655,00 € 655,00 € 1403005837 / 59-60 

XXX 
Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

1.800,00 € 900,00 € 900,00 € 1403005837 / 61-62 

XXX 
Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

7.090,00 € 3.545,00 € 3.545,00 € 1403005837 / 63-64 

XXX 
Ajuntament de La 
Llagosta 

1.730,00 € 865,00 € 865,00 € 1403005837 / 65-66 

XXX 
Ajuntament de 
Cardedeu 

3.110,00 € 1.555,00 € 1.555,00 € 1403005837 / 67-68 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

1.140,00 € 570,00 € 570,00 € 1403005837 / 69-70 

XXX Ajuntament d'Aiguafreda 250,00 € 125,00 € 125,00 € 1403005837 / 71-72 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

870,00 € 435,00 € 435,00 € 1403005837 / 73-74 

XXX 
Ajuntament de 
Vallromanes 

990,00 € 495,00 € 495,00 € 1403005837 / 75-76 

XXX 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

1.650,00 € 825,00 € 825,00 € 1403005837 / 77-78 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

870,00 € 435,00 € 435,00 € 1403005837 / 79-80 

XXX Ajuntament de Gavà 340,00 € 170,00 € 170,00 € 1403005837 / 81-82 

XXX 
Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

3.320,00 € 1.660,00 € 1.660,00 € 1403005837 / 83-84 

XXX 
Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

4.210,00 € 2.105,00 € 2.105,00 € 1403005837 / 85-86 

XXX Ajuntament de Collbató 500,00 € 250,00 € 250,00 € 1403005837 / 87-88 
XXX Ajuntament de Tordera 13.810,00 € 6.905,00 € 6.905,00 € 1403005837 / 89-90 
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NIF Ens local Import 
concedit 

Anualitat  
2014 

Anualitat  
2015 

Operació comptable 
/posició 

XXX 
Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

3.880,00 € 1.940,00 € 1.940,00 € 1403005837 / 91-92 

XXX 
Ajuntament de Cànoves 
i Samalús 

420,00 € 210,00 € 210,00 € 1403005837 / 93-94 

XXX Ajuntament de Gualba 150,00 € 75,00 € 75,00 € 1403005837 / 95-96 

XXX 
Ajuntament de Llinars 
del Vallès 

2.160,00 € 1.080,00 € 1.080,00 € 1403005837 / 97-98 

XXX 
Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

8.480,00 € 4.240,00 € 4.240,00 € 1403005837 / 99-100 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Vicenç del Horts 

1.870,00 € 935,00 € 935,00 € 1403005837 /101-102 

XXX 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

150,00 € 75,00 € 75,00 € 1403005837 /103-104 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

830,00 € 415,00 € 415,00 € 1403005837 /105-106 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Adrià del Besòs 

4.170,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 1403005837 /107-108 

XXX 
Patronat Municipal de 
Serveis d'Atenció a les 
persones de Martorell 

2.400,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1403005837 /109-110 

XXX 
Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

430,00 € 215,00 € 215,00 € 1403005837 /111-112 

XXX 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

150,00 € 75,00 € 75,00 € 1403005837 /113-114 

   195.000,00 € 97.500,00 € 97.500,00 €  
 
Sisè.- APROVAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents: 
 

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre de 
2015. 
 
Aquesta justificació és presentarà pel/per beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats 
que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues. 
 
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes 
autònoms locals, per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari 
presenti: 

 
a) Certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes de 

l’activitat objecte amb el certificat de justificació de subvencions per administracions 
públiques. 

 
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 

  
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots 

els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, 
així com dels ingressos que financen l’actuació. 

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

del seu cost. 
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3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i 
amb la Seguretat Social. 

 
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us 

podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 
 

c)  Memòria - quadre resum de participació on constin les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 

 
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de 
referència hagi deferit la gestió de l’activitat) per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal 
que l’ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa 
que contindrà: 

 
Per subvencions d’import superior a 20.000 € 

 
a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS). 

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades. 
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit. 
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 

documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

 
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us 

podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 
 

c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 

 
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
Per subvencions d’import inferior a 20.000 € 

 
a) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  
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En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades. 
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit. 
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 

documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

 
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons model que us 

podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 
 
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els 

resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 

 
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
La subvenció atorgada equival a un percentatge del dèficit del programa. Aquest 
percentatge es determina en base a la puntuació que obté l’ens en la resolució de la 
convocatòria. El mateix percentatge s’aplicarà al dèficit que justifiqui l’ens un cop finalitzada 
l’activitat. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que 
les despeses justificades per l’ens local siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la 
reducció operada. 

 
Setè.- ADVERTIR a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament 
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les 
condicions imposades en la concessió. 
 
Vuitè.-  NOTIFICAR els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera 
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 13 de les Bases reguladores i la  
convocatòria, a fi i efecte que presentin la documentació oportuna per tal de justificar la 
subvenció. 
 
Novè.-  PUBLICAR la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,  
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 24 de les Bases reguladores i la 
convocatòria i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.   
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria, segons les Bases regu ladores i la convocatòria per 
a la concessió de subvencions, en règim de concurrè ncia competitiva, a 
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projectes de comunicació i públics dels espais escè nics municipals i als 
programes educatius, socials i comunitaris relacion ats amb les arts en viu, en el 
marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals 
per a l’any 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat 
Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Amb data 25 de setembre de 2014 (registre d’acords 435/14) es varen aprovar per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores i la 
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de 
comunicació i públics dels espais escènics municipals i als programes educatius, 
socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu, en el marc del Protocol d’adhesió 
al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a l’any 2014 (publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 d’octubre de 2014), d’acord amb 
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que 
en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener 
de 2009.  
 
Atès que el dia 24 d’octubre de 2014 va finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds per a aquesta convocatòria. 
 
De conformitat amb l’article 12 de les esmentades Bases reguladores i convocatòria de 
concessió de subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït l’òrgan col·legiat integrat pel diputat adjunt de 
Cultura (com a president de l’Òrgan instructor), la coordinadora en matèria de Cultura,  
la gerent de serveis de Cultura, la cap de l’Oficina de Difusió Artística, la cap de la 
Secció Tècnica de l’Oficina de Difusió Artística i dos tècnics/ques en matèria de cultura 
de l’Àrea de Presidència; per dirigir la instrucció de procediment i formular la 
corresponent proposta de resolució de la convocatòria 06133/14, un cop s’ha procedit 
a la valoració de les sol·licituds en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació 
dels criteris de valoració previstos en les Bases reguladores i la convocatòria. 
 
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, elaborat 
sobre la base de la valoració desglossada i degudament motivada de tots els criteris i 
subcriteris descrits a l’article 9 de les Bases reguladores i convocatòria, i que consta a 
l’expedient. 
 
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en 
l’Acta de la reunió, celebrada a les 12 h. del dia 26 de novembre de 2014 i que consta 
a l’expedient. 
 
Atès que la quantia màxima que la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014 
va aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de NORANTA MIL (90.000) €. 
 

Atès el que disposa l’article desè de les Bases reguladores i la convocatòria aprovada 
per la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014 relatiu a les aplicacions 
pressupostàries que es podrien veure afectades i atès la diferent tipologia d’ens 
beneficiaris presentats, cal habilitar, a més a més de l’aplicació pressupostària 
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inicialment prevista G/13103/335A0/46201, l’aplicació pressupostària 
G/13103/335A0/46901, ja que es proposa atorgar un ajut econòmic a una empresa 
pública municipal. 
 

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 dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB 
de 23 desembre de 2013 i modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 
2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014). 
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR l’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, per a a projectes de comunicació i públics dels espais 
escènics municipals i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb 
les arts en viu, en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals per a l’any 2014 i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan 
col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta.  
 
Relació de subvencions estimades: 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

177/534 

NIF 
 ENS SOL·LICITANT ÀMBIT NOM DEL PROJECTE 

Import màxim 
subven-
cionable 

Import 
sol·licitat Punts 

% de 
suport 
sobre 
màxim 
subv. 

Import 
concedit 

Operació comptable / 
posició 

Comunicació Difusió i promoció de les arts 
escèniques 2.784,70 2.400 23 80% 2.228 € 

XXX Ajuntament d’Artés 
Públics Formació i sensibilització en les 

arts escèniques 1.378,20 1.500 22 80% 1.103 € 

 Total 3.331.- 

1403005871 / 1 

XXX Ajuntament de 
Balsareny Públics 

Potenciar la comunicació i 
divulgació de projectes d'arts 
escèniques i musicals a la població 
i comarca 

1.838,63 2.900 18 70 % 1.287 € 

 Total 1.287.- 

1403005871 / 2 

Educatiu Projecte de música comunitària a 
l'escola de Santa Eulàlia 2.600,00 25 100% 2.600 € 

Comunicació 
Presentació de la Mostra de teatre 
de tardor a través d'una acció de 
teatre al carrer 

452,50 21 80% 362 € 
XXX Ajuntament de Berga 

Comunitari 

Projecte social de música i arts 
escèniques per a persones amb 
disminucions psíquiques i per a 
joves en risc d'exclusió social 

171,88 

7.100 

19 70% 
 120 € 

 Total 3.082.- 

1403005871 /3 

Comunicació La comunicació del Centre Cultural 
Cardedeu 5.150,00 3.300 25 100% 3.300 € 

Educatiu Darrere l'escenari. Tallers de llum, 
so i escenografia 1.109,38 775 25 100% 775 € 

XXX Ajuntament de 
Cardedeu 

Comunitari 

Cruïlla de camins. Dinamització 
comunitaria a través de les arts 
escèniques i representació de 
l'espectacle Jo sé què sóc 

6.765,63 4.425 25 100% 4.425 € 

 Total 8.500.- 

1403005871 / 4 

XXX Ajuntament de 
Castellbisbal Comunicació Comunicació i formació de nous 

públics (2 semestres) 3.602,72 3.500 21 80% 2.882 € 

 Total 2.882.- 
1403005871 / 5 

XXX Ajuntament de 
Castelldefels Públics Creació d'un club de fidelització de 

públic de Teatre Plaza 2.500,00 5.000 18 70% 1.750 € 

 Total 1.750.- 
1403005871 / 6 
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NIF 
 ENS SOL·LICITANT ÀMBIT NOM DEL PROJECTE 

Import màxim 
subven-
cionable 

Import 
sol·licitat Punts 

% de 
suport 
sobre 
màxim 
subv. 

Import 
concedit 

Operació comptable / 
posició 

XXX Ajuntament de 
Cerdanyola Vallès Comunicació Comunicació del teatre per 

aconseguir més públic 3.500,00 6.250 18 70 % 2.450 € 

 Total 2.450.- 
1403005871 / 7 

XXX Ajuntament de La 
Garriga Públics 

Realització del web del teatre i 
creació i difusió per les xarxes 
socials 

2.254,50 4.509 25 100% 2.255 € 

 Total 2.255.- 

1403005871 / 8 

XXX Ajuntament de 
Montmeló Comunicació Estratègies de comunicació i 

formació de nous públics 4.987,20 7.979,52 25 100% 4.987 € 

 Total 4.987.- 
1403005871 / 9 

XXX Premia Serveis 
Municipals, SL Comunicació Comunicació Espai l'Amistat 4.210,20 8.420,39 21 80% 3.368 € 

 Total 3.368.- 
1403005871 / 10  

Comunicació Adaptació de la web per als 
dispositius mòbils 1.750,00 1.750 25 100% 1.750 € 

Públics Nits de Música 825,00 825 25 100% 825 € 

Comunicació 

Campanya complementària de 
comunicació amb motiu del 20è 
aniversari de l'Associació 
d'Espectadors 

4.942,50 4.942,50 23 80% 3.954 € 
XXX Patronat Municipal de 

Cultura de Ripollet 

Comunicació Presentació de la temporada 
estable de teatre, música i dansa 2.875,00 2.875 22 80% 2.300 € 

 Total 8.829.- 

1403005871 / 11  

Comunicació Millora de la pàgina web del teatre. 
Anàlisi de públics 2.075,00 2.363 22 80% 1.660 € 

Comunitari Nous públics per al teatre: els 
infants i els joves 3.156,25 3.594 20 70% 2.209 € XXX 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 
 

Públics Creació del carnet dels petits grans 
espectadors del teatre 1.829,38 2.460 19 70% 1.281 € 

 Total 5.150.- 

1403005871 / 12  

XXX Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat Educatiu Treball educatiu i comunitari: 

ONZE.NOU.CATORZE 4.968,83 7.682,13 25 100% 4.969 € 

 Total 4.969.- 
1403005871 / 13  

XXX Ajuntament de Sant 
Joan Despí Comunicació Comunicació de les arts 

escèniques 4.157,42 5.825,95 20 70% 2.910 € 

 Total 2.910.- 
1403005871 / 14  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

179/534 

NIF 
 ENS SOL·LICITANT ÀMBIT NOM DEL PROJECTE 

Import màxim 
subven-
cionable 

Import 
sol·licitat Punts 

% de 
suport 
sobre 
màxim 
subv. 

Import 
concedit 

Operació comptable / 
posició 

Públics 
Accions per apropar el Teatre 
Clavé als ciutadans d'una manera 
participativa i vivencial 

625,00 24 80% 500 € 
XXX Ajuntament de Tordera 

Comunicació Accions per donar a conèixer el 
Teatre Clavé i les seves activitats 1.562,50 

3.250 

21 80% 1.250 € 

 Total 1.750.- 

1403005871 / 15  

Comunicació Nous suports 2.744,59 21 80% 2.196 € XXX Ajuntament de Torelló 
Públics Nou taller 181,50 

3.147,86 
19 70% 127 € 

 Total 2.323.- 
1403005871 / 16  

Comunicació Pla de comunicació d'espectacles 2.500,00 25 100% 2.500 € 
XXX Ajuntament de 

Vallromanes Educatiu Taller de teatre per a joves de 13 a 
20 anys 2.437,50 

5.484 
 21 80% 1.950 € 

 Total 4.450.- 

1403005871 / 17  

Comunicació Comunicació de la programació 
d'espectacles familiars i d'adults 11.188,11 11.000 25 100% 11.000 € 

Comunitari Mostra de teatre infantil 2.963,60 2.089,40 25 100% 2.089 € 
Comunitari Escena Jove 1.833,47 1.217 25 100% 1.217 € 
Educatiu Cantània 2.936,85 1.900 25 100% 1.900 € 

Comunitari Celebració del Dia Internacional de 
la Dansa 642,13 565,40 25 100% 565 € 

XXX Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 

Públics Carnet d'Amic de cal Bolet i 
l'Auditori 1.343,91 833,90 23 80% 834 € 

 Total 17. 605.- 

1403005871 / 18  

Educatiu Recorda qui ets 1.344,00 25 100% 1.344 € 
Educatiu Projecte Sweeney 2.126,95 25 100% 2.127 € 

Comunitari Carvalho contra Vázquez 
Montalbán 1.267,64 25 100% 1.268 € 

Educatiu Concert de Sant Esteve 968,90 23 80% 775 € 
Educatiu Dia Internacional de la Música 769,25 23 80% 615 € 
Comunitari Dia Internacional de la Dansa 1.322,22 23 80% 1.058 € 

XXX Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

Educatiu El viatge de Maria 1.051,05 

8.850 

23 80% 841 € 
 Total 8.028.- 

1403005871 / 19  

 
 Total 89.906.-- 
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Segon.-  APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a projectes 
presentats segons estableixen les Bases reguladores i la convocatòria i atenent a la 
disponibilitat pressupostària. 
 

Criteris i procediment de valoració de les sol·lici tuds i procediments per aplicar les 
quantitats econòmiques als projectes valorats. 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de 
valoració fixats a l’article 9 de les Bases reguladores i la convocatòria. 
 
Els projectes es podien presentar en un d’aquests quatre àmbits: 

 
a) Comunicació 
b) Públics 
c) Treball comunitari 
d) Educatius 

 
La puntuació màxima a assolir per a cada projecte és de 25 punts.  
 
Per prendre en consideració un projecte calia tenir una puntuació igual o superior a 12 
punts. Totes les sol·licituds han superat aquests 12 punts i han estat considerades 
estimades per valoració més alta i suficiència de recursos tal i com estableix l’article 9 de les 
Bases reguladores i la convocatòria. 
 
Segons el mateix article 9, els criteris de valoració dels projectes eren els objectius, el 
contingut, la qualitat, la coherència, l’estratègia, l’interès, l’abast social, la transversalitat, els 
sistemes d’avaluació i control i, en el cas de l’àmbit de comunicació, les accions de 
comunicació. S’han distribuït els 25 punts entre els diferents criteris de la següent manera:  

 
ÀMBIT COMUNICACIÓ Punts 
Definició, objectius i contingut 10 
Qualitat 5 
Coherència i estratègia 5 
Accions de comunicació 3 
Avaluació i control 2 

  25 
 

ÀMBIT PÚBLICS Punts 
Contingut 10 
Qualitat i coherència 7 
Interès i abast social 4 
Transversalitat 2 
Avaluació i control 2 
  25 

 
ÀMBIT TREBALL COMUNITARI Punts 
Contingut 10 
Qualitat i coherència 7 
Interès i abast social 4 
Transversalitat 2 
Avaluació i control 2 
  25 
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ÀMBIT PROGRAMES EDUCATIUS Punts  
Contingut 10 
Qualitat i coherència 8 
Interès i abast social 5 
Avaluació i control 2 

  25 
 

En l’apartat d’objectius i contingut s’ha valorat la solidesa, elaboració, innovació i rellevància 
de les diferents activitats i la seva adequació a la convocatòria. 
 
En l’apartat de qualitat, coherència i estratègia s’ha valorat el nivell dels projectes, que 
siguin factibles, proporcionats, adequats als objectius plantejats i que tinguin un equilibri 
pressupostari entre les diferents partides econòmiques. 
 
En l’apartat d’interès i abast social s’ha valorat la implicació d’associacions o col·lectius 
artístics locals, el nivell de projecció i repercussió social de les activitats i la capacitat 
d’arribar a més públics i ciutadans del municipi o municipis de l’entorn. 
 
En l’apartat de transversalitat s’ha valorat la implicació d’altres àrees de l’ens local. 
 
En l’apartat d’accions de comunicació s’ha valorat el volum, detall i qualitat de les activitats 
esmentades: cartelleria, newletters, xarxes socials i diferents tipus d’accions. 
 
En l’apartat d’avaluació i control s’ha valorat si en el plantejament del projecte s’han 
dissenyat mesures de seguiment, balanç, avaluació, control i mesures correctores de 
l’activitat i si s’han aportat aquestes dades en els projectes ja finalitzats. 
 
Tal i com estableix l’article 11 de les Bases reguladores i la convocatòria, una vegada 
valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts, i en funció de la 
disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que 
obtinguin les puntuacions més elevades en cadascun dels àmbits i es disminuirà en aquells 
que tinguin una puntuació menor. 
 
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no 
subvencionables (no establertes a l’article 16) no s’han tingut en consideració.  
 
Per calcular l’import màxim subvencionable s’ha tingut en compte, d’una banda, el 50% de 
l’import de l’activitat del projecte i, per l’altra, pel que fa a la despesa de personal, i tal com 
estableix el mateix article 16, s’ha calculat un màxim de despesa subvencionable del 20% 
de l’import màxim a atorgar. 
 
Seguint aquests criteris, els projectes que han obtingut 25 punts els ha correspost el 100% 
de l’import màxim subvencionable. En canvi, s’ha disminuït el percentatge màxim de suport 
als projectes que han obtingut una puntuació inferior a 25 punts, establint els següents 
barems: 

 
− Els projectes amb una puntuació compresa entre 21 i 24 punts (ambdós inclosos) 

els correspon un 80 % de l’import màxim subvencionable. 
 

− Els projectes amb una puntuació compresa entre 17 i 20 punts (ambdós inclosos) 
els correspon un 70 % de l’import màxim subvencionable. 

 
− Els projectes amb una puntuació compresa entre 12 i 16 punts (ambdós inclosos) 

els correspon un 60 % de l’import màxim subvencionable. 
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D’altra banda, s’han arrodonit els imports en nombres sencers, suprimint els decimals. 
 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els barems establerts, superi la quantitat 
sol·licitada per l’ens, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 

 
Tercer.-  AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de VUITANTA-NOU MIL NOU-
CENTS SIS (89.906) € a projectes de comunicació i públics dels espais escènics 
municipals i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en 
viu, dels quals VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT (86.538) € a càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/46202 i TRES MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-VUIT (3.368) € a l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/46901 del 
pressupost 2014. 
 
Quart.- APROVAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents: 
 

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2015. 
  
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes 
autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti  

 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents Bases reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

 
b) Un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes de 

l’activitat objecte  amb el certificat de justificació de subvencions per administracions 
públiques 

  
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 

 
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, 

tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el 
certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació. 

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

3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i 
amb la Seguretat Social. 

 
En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de 
referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer efectiva l’aportació 
de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, que contindrà: 

 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents Bases reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  
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En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades. 
2. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al concedit. 
3. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 

documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

 
Quan el beneficiari hagi externalitzat una part o la totalitat de les activitats, o bé hagi atorgat 
ajuts econòmics a entitats públiques o privades del seu municipi amb la mateixa finalitat que 
la subvenció rebuda, a més de la justificació anterior també haurà de certificar la data en 
què ha efectuat la transferència -en el cas que n’hi hagi-, que ha rebut la justificació de la 
despesa efectuada, i que ha estat verificada i és conforme a l’objecte de la subvenció. Així 
mateix, haurà d’ajuntar segons cada cas, còpia del contracte de gestió de serveis públics i /o 
conveni de col·laboració entre les dues institucions o bé còpia de la resolució de concessió 
de l’ajut. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que 
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la 
reducció operada. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/oda/descarregues  

  
Cinquè.-  ADVERTIR a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament 
la subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament 
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les 
condicions imposades en la concessió. 
 
Sisè.-  NOTIFICAR els anteriors acords a tots els sol·licitants, de manera 
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 13 de les Bases reguladores i la  
convocatòria, a fi i efecte que presentin la documentació oportuna per tal de justificar la 
subvenció. 
 
Setè.- PUBLICAR la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,  
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases reguladores i la 
convocatòria i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.   
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, entitat 
de dret públic depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona per al suport  a la programació d’arts 
escèniques i música als municipis per a l’any 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: 
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L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dóna 
suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, 
mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.  
 
Atès que el Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix 
diferents tipologies dels esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de 
suport econòmic en funció de la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la 
Comissió Institucional, la Taula Tècnica, els grups de treball i el Fòrum. En aquests 
òrgans hi ha representants de cada diputació de Catalunya i també representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. I la composició dels diferents grups de treball està oberta a qui hi vulgui 
participar. 
 
Actualment, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona realitzen 
una política activa de suport de la programació d’espectacles professionals d’arts 
escèniques i música als equipaments escènics municipals d’arreu del país. L’objectiu 
dels ajuts destinats al foment de la programació és garantir l’accés a espectacles 
professionals per part de tots els ciutadans en un entorn de proximitat. 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya actualment utilitza tres grans 
sistemes d’ajuda a la programació municipal: 
 
- Suport genèric a la programació estable dels equipaments municipals 
- Suport selectiu a un catàleg d’espectacles que bonifica el cost de la seva 

contractació 
- Ajuda reintegrable per a operadors teatrals basats en els ingressos de taquilla 
 
Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2015-2018 
un Protocol al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de 
Govern de data 30 d’octubre de 2014) que té per objecte formalitzar la relació entre els 
espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que es volen unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal d’impulsar les 
programacions artístiques municipals per tal de: 
 
- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en  

criteris de qualitat. 
- Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 

pels municipis. 
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Atès que l’aprovació de la minuta del present conveni afecta a tercers persones 
(particulars i/o ens locals) i en compliment de l’article 112.2 de la llei catalana 26/2010, 
de 3 d’agost, règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya es considera la publicació de la minuta del conveni. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4 i.3) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB de 23 de 
desembre de 2013) i modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 
2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al Departament de 
Cultura (NIF XXX) de la Generalitat de Catalunya  per al suport a la programació d’arts 
escèniques i música als municipis d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis 
 
Barcelona, a ............................. 
 

REUNITS 
 
D’una banda,  l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència i 
delegat de Cultura, i facultat d’acord amb 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), assistit pel 
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de 
la Presidència de la Corporació (núm. 12.577/2013), de 16 de desembre de 2013, publicat al 
BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
I de l’altra, la Sra. Pilar Pifarré i Matas, presidenta del Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), entitat adscrita al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa 
Madrona 6-8, actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i amb l’autorització del Consell d’Administració 
de l’OSIC de data ........ de ...................... de 2014. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-se i es 
comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el present conveni. 
 

EXPOSEN 
 
I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix diferents tipologies dels 
esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic en funció de 
la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica, 
els grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha representants de cada diputació de 
Catalunya i també representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. I la composició dels diferents grups de treball està 
oberta a qui hi vulgui participar. 
 
II.- Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2015-2018 
un Protocol al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de 
Govern de data 30 d’octubre de 2014) que té per objecte formalitzar la relació entre els ens 
gestors dels espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona.  
 
III.- L’any 2014 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van establir un 
conveni per tal d’unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal d’impulsar les 
programacions artístiques municipals per tal de: 

 
- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en  

criteris de qualitat. 
- Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions pels 

municipis. 
 

Per a l’any 2015 les parts signatàries han acordat renovar l’acord pres l’any 2014. 
 
IV.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ........................ (registre d’acords.................). 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, pel qual: 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Objecte del conveni  
 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació escènica 
municipal, el Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona han acordat que l’any 2015 
continuaran unint les seves vies de suport destinades a aquesta finalitat. Pel que fa als ajuts 
per a la contractació d’espectacles, el Departament de Cultura (a través de l’OSIC) en farà 
la convocatòria i la Diputació de Barcelona s’hi adherirà en relació amb els municipis de la 
seva demarcació territorial. 
 
Les vies de suport estaran orientades a: 

 
a) Convenis en relació amb equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i 

també centres de producció territorial, regulats en el Decret 48/2009 de 24 de març, del 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Realitzar 
ajuts a través de convenis anuals en relació als equipaments esmentats per finançar 
les programacions municipals i l’activitat comunitària associada a aquests equipaments. 
Aquest punt es desenvolupa en annex I.  
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Pel que fa als convenis en relació amb aquests equipaments, els ens locals o titulars 
dels mateixos signaran un conveni amb l’OSIC del Departament de Cultura i la 
Diputació de Barcelona i rebran la subvenció corresponent directament de cada una 
d’aquestes dues administracions. 

 
b) Ajut a la contractació d’espectacles. El suport a la programació adreçada a la resta 

d’espais escènics (tipologies d’equipaments dels l’apartats d) i e) de l’article 7.1 del 
Decret 48/2009) es realitzarà abonant un percentatge del caixet o una quantitat fixa a 
les companyies. Es mantindrà una llista de propostes d’espectacles d’arts en viu 
validada per les dues administracions amb el suport d’una comissió assessora. Aquest 
punt es desenvolupa en l’annex II. 

 
Per a aquesta segona via (abonament d’una part del caixet a les companyies), la 
Diputació de Barcelona realitzarà tres avançaments i una liquidació definitiva en funció 
de les justificacions parcials presentades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i  
destinada al suport a la programació municipal per tal que pugui sumar-se a la dotació 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per crear una única línia 
d’ajut gestionada administrativament des d’aquesta Oficina.  
 
La transferència de crèdit per part de la Diputació de Barcelona a l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al Departament de Cultura que té com a 
objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en 
matèria de cultura i de les entitats adscrites, és finalista i, per tant, només es pot aplicar 
a la destinació convinguda. 

 
SEGON.- Participació de les dues parts 
 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciada l’aportació del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Obligacions de les parts 
 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 

 
1. Es procurarà garantir que tots els ajuntaments amb els espais escènics que actualment 

estan adherits al protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de 
Barcelona o bé que hagin iniciat els tràmits per adherir-se al nou protocol de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals per als anys 2015-2018 estiguin adherits al Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i al Projecte d’Indicadors de 
l’Entorn Municipal (PICEM). 

 
2. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest conveni hi 

haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona.  

 
Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte cinquè. A la Comissió 
Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. En 
els dos casos, la composició és paritària. 

 
3. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els 

Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Departament de Cultura 
vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita entitat. 
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L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes sobre estats 
de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives necessàries dels 
imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a qualsevol de les dues 
administracions. 

 
4. Els convenis amb els ens que compten amb equipaments escènics i musicals locals 

multifuncionals o centres de producció territorial tindran en consideració, a més d’una 
determinada activitat (programació escènica-musical), el desenvolupament de programes 
de dinamització i acció  comunitària.  

 
5. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals derivats 

de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les dades de la seva 
demarcació respectant la llei de protecció de dades. 

 
QUART.- Aportacions econòmiques de les parts  
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona, per a l’anualitat 2015, aportaran el crèdit següent 
amb càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat 
d’aquest any 2015 (gener – desembre): 

 
- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

1.497.203€ amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim de 
950.000 € es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les actuacions 
previstes a l’annex II.  

 
- Diputació de Barcelona, 505.000 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

G/13103/335A0/46200 i  G/13103/335A0/46900, o anàlogues  en funció de la 
naturalesa jurídica dels ens beneficiaris, i 465.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/13103/335A0/45390 o anàloga. 

 
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
 
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les 
característiques del qual es detallen en els Annexos I i II d’aquest conveni. 
 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
 
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica  
 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica. 
 
A.- Comissió Institucional 
 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les següents: 
 
Composició: 

 
- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a president 
- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Barcelona, que actuarà com a 

vice-president/a 
- El/la director/a general de Creació i Empreses Culturals 
- El/la coordinador/a de Cultura de la Diputació de Barcelona 
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Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió de la 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals. 
 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
 
B.- Comissió Tècnica 
 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les següents: 
 
Composició: 

 
- El/la director/a general de Creació i Empreses Culturals, que actuarà de president 
- El/la gerent de Cultura de la Diputació de Barcelona, que actuarà com a vice-presidenta 
- El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de 

Promoció Cultural 
- El/la cap de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona 
- El/la cap de la Unitat del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació 

de Barcelona 
- El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
- Un/a tècnic/a de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals 
- Un/a tècnic/a de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona 

 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de la 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals o un/a tècnic/a en qui delegui de la seva 
unitat. 
 
Funcions: 

 
a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les prestacions  

necessàries per a una gestió adequada. 
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui necessari  per 

garantir els bons resultats en els acords establerts. 
 

SISÈ.- Vigència 
 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2015, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins el 31 de març 
de 2016. Es podrà prorrogar de manera expressa d’any en any, mitjançant la signatura 
d’addendes o nous convenis. 
 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera expressa 
a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data d’expiració del 
conveni. 
 
SETÈ.- Forma de pagament dels ajuts a la contractac ió d’espectacles 
 
A la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona tramitarà un avançament per 
un import de dos-cents mil (200.000) €  a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer 
front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un 
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segon avançament per un import de cent vint mil (120.000) € una vegada l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per un import mínim del 75 % del primer 
avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un import mínim del 75 
% del segon avançament es tramitarà un tercer avançament per un import de cent mil 
(100.000) €. Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2015 fins a la data 
de presentació de la justificació. 
 
El pagament del saldo restant de quaranta-cinc mil (45.000) € es reservarà com a saldo per 
a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada. 
 
VUITÈ.- Justificació dels ajuts a la contractació d ’espectacles 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar al llarg de l’any 2015 dues 
justificacions parcials de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel seu/va 
administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels pagaments 
efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la factura pagada, 
creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a la Diputació de 
Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari. 
 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats atorgades 
(en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous avançaments. 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels pagaments 
realitzats abans del 31 de març de 2016 i amb la liquidació final es tindran en consideració 
tots els espectacles sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud de subvencions. 
 
Abans del 31 de març de 2016, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la 
Diputació de Barcelona una memòria detallada justificativa global del compliment de la 
destinació dels fons transferits per la Diputació de Barcelona esmentats al pacte quart i a 
l’annex II referit a l’any anterior.  
 
La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es 
presentarà seguint els models que la Diputació posi a disposició de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural. 
 
NOVÈ.- Comunicació  
 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de les 
marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es decideixi 
fer visible l’objecte del present conveni. 
 
DESÈ.- Causes de resolució  
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts podran 
optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
 
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

 
Per mutu acord de les parts. 
Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 
 
ONZÈ.- Resolució de conflictes 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de 
caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si aquesta via 
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amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós 
administratiu de Barcelona.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol 
efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament 

 
ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA  DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA  DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESC ÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS.  
 
Suport a les programacions culturals estables d’art s escèniques i musicals dels 
municipis mitjançant convenis en relació amb equipa ments escènics i musicals locals 
multifuncionals i centres de producció territorial  
 
Beneficiaris:  
 
Ens locals amb els centres de producció territorial i els equipaments escènics i musicals 
locals multifuncionals. 
 
Procediment  
 
Durant el mes desembre de 2014 s’enviarà a les entitats gestores dels espais escènics que 
poden optar a la línea de conveni, les taules dels indicadors, que hauran de retornar 
degudament complimentats. 
 
La comissió tècnica d’aquest conveni farà la valoració de totes les propostes de la província 
de Barcelona i de la seva dotació econòmica, per tal de procedir a l’aprovació i signatura 
dels convenis, segons la proposta de criteris i de valoració acordada per la taula tècnica de 
l’SPEEM i proposada pel grup de treball de l’SPEEM encarregat de consensuar aquests 
criteris. 
 
Durada del conveni  
 
Els convenis seran anuals i es signaran per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la Diputació de 
Barcelona, l’ens local i, si escau, per l’entitat gestora de l’espai escènic. En un futur per tal 
de garantir l’estabilitat i, si la situació econòmica ho permet, es podran fer convenis 
pluriennals. 
 
Proposta de càlcul de suport  
 
Es tindrà en compte el que estableix l’Ordre CLT/24/2012, sobre les mesures de suport que 
han de contemplar els convenis en relació amb els equipaments escènics i musicals locals 
multifuncionals. 
 
- Suport econòmic a les activitats de l’equipament, amb especial consideració per a 

aquelles disciplines més minoritàries i les activitats de risc i d’excel·lència artística. 
 
- Suport econòmic percentual del pressupost global de funcionament de l’equipament, 

tenint en compte la valoració del pla director de l’equipament. 
 
- Suport econòmic variable a les activitats de dinamització comunitària, de producció, de 

comunicació i de creació de públics que es considerin rellevants. 
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El sistema d’ajut es basa en una proporció de la subvenció assignada a cada equipament: 
 

- Fins a un 80% en concepte de programació, tenint un pes del 8% cadascuna 
d’aquestes matèries: espectacle familiar, dansa i circ, de les quals el Departament de 
Cultura té un pla director per a les seves especificitats (plans integrals). 

- I fins un  20%  dedicat a la dinamització social comunitària. 
 

Taula de puntuació   
 

Concepte Puntuació fins a     
Programació estable d’arts 
escèniques i musicals 40    

Espectacle familiar 8    
Dansa 8    
Circ 8    
Social 4    
Territorial 4    
Funcionament 8    

   Subtotal 1  
fins a 80  

Projecte educatiu i dinamització 
comunitària 

8    

Dinamització de nous públics 8    
Comunicació 4    

   Subtotal 2  
fins a 20  

   Total  100 
 

Tenint en compte aquest sistema de puntuacions, s’estableixen els següents criteris de 
valoració: 

 
1. Valoració de la programació tenint en compte (fins a 40 punts) 

a. Interès de la programació 
b. Coherència de la programació 
c. Grau d’innovació de la programació  
d. Programació complerta 
e. Percentatge de la despesa en caixet 
f. Programació per a joves 
g. Programació amb suport a la producció del Departament de Cultura 

 
2. Programació espectacles per a tots els públics (fins a 8 punts) 
3. Programació dansa (fins a 8 punts) 
4. Programació circ (fins a 8 punts) 
5. Social (fins a 4 punts) 
6. Territorial (fins a 4 punts) 

a. Densitat de població (cal demanar dades actualitzades del padró municipal) 
b. Aforament ofertat per cada 1.000 habitants 
c. Programació d’àmbit supralocal 
d. Cooperació amb els teatres de l’entorn 

7. Funcionament (fins a 8 punts) 
a. Valoració qualitativa de l’equipament (definició objectius i estratègia, estructura i 

organització, programació i activitat complementària, pressupost i pla de 
finançament)  
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b. Percentatge de despesa total per habitant 
c. Percentatge d’autofinançament 
d. Actuacions en matèria mediambiental de l’equipament (estalvi i eficiència 

energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, qualificacions mediambientals i 
informació i educació ambiental). 

8. Projectes educatius i de dinamització comunitària (fins a 8 punts) 
a. Activitats pedagògiques 
b. Activitats de dinamització comunitària 

9. Dinamització de nous públics (fins a 8 punts) 
a. Accions de públics (valoració qualitativa i quantitativa) 
b. Percentatge d’ocupació sobre el total d’aforament 
c. Assistents per cada 1000 habitants 
d. Percentatge de cobertura  

10. Pla de comunicació (fins a 4 punts) 
a. Valoració  qualitativa 
b. Despesa realitzada en activitats de comunicació i públics 

 
Els beneficiaris d’aquest conveni hauran de tenir les dades d’activitat dins del programa 
PICEM. Aquest programa contempla indicadors que permeten mesurar, comparar i avaluar 
els resultats del conveni.  
 
Caldrà garantir que aquests indicadors siguin mesurables,  comparables i serveixin per 
avaluar els resultats del conveni. A aquest efecte, sempre que sigui possible, s’utilitzaran 
alguns dels indicadors definits en els Cercles de Comparació Intermunicipal d’Espais 
Escènics, els quals han estat elaborats pels programadors  i gestors dels espais escènics 
municipals. 
 
En aquest sentit es tindrà en compte que el desplegament dels indicadors parteixi dels 
següents objectius estratègics: 
- Oferir una intensa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i 

llenguatges artístics. 
- Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics. 
- Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 

una tasca continuada de fidelització del públic existent. 
- Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 

través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat. 
 

ANNEX II AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICIN A DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA  DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESC ÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS.  
 
Suport a les programacions culturals estables d’art s escèniques i musicals dels 
municipis a través del pagament a les companyies  
 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per donar suport a la programació d’arts 
escèniques i música als municipis s’ha acordat una modalitat d’ajut als teatres i auditoris que 
és un suport genèric a la programació estable, que els permetrà contractar a preus 
directament subvencionats a través d’un catàleg obert i validat. 
 
Objectiu  
 
Ajudar a estabilitzar i incrementar l’activitat i qualitat de les programacions d’arts escèniques 
i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així com dels de titularitat 
privada amb els quals l’ens local o l’ens públic mantingui un acord de col·laboració. 
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Beneficiaris  
 
Els ens que estiguin adherits o en procés d’adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals, i els ens que estiguin integrats al Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). També se’n poden beneficiar 
els municipis petits que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 

 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions estables 
municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi. 
 
S’exclouen d’aquest sistema de suport: 
- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals locals 

multifuncionals (E3) i centres de producció territorial (E4) del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya que tinguin subscrit conveni amb el 
Departament de Cultura i amb la Diputació de Barcelona, en els municipis de la seva 
demarcació. 

- Els ens locals amb equipaments singulars. 
- Els equipaments de la ciutat de Barcelona. 

 
Sistema de suport  
 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i formacions 
musicals que s’acullin al nou programa mitjançant la plataforma informàtica 
PROGRAMA.CAT i que presentin propostes d’arts escèniques i música que complexin els 
requisits: 

 
- Les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts professionals inclosos dins la 

programació estable d’iniciativa municipal pels quals es faci pagar un preu d’entrada, amb 
l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per a fer-se al carrer, que 
podran ser gratuïtes. 

- Les activitats no organitzades directament per l’ens local que es considerin part de la 
programació municipal, però hauran d’estar avalades per un conveni de col·laboració o 
resolució de subvenció on consti el suport i/o finançament municipal a l’activitat de difusió 
artística. 

 
Es pagarà directament a les companyies i formacions un import que es determinarà segons 
la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
 
Import subvencionable  

 
- El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer cas l’import 

de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i que la taquilla sigui 
gestionada i comporti un ingrés per a l’Ajuntament i no per a la companyia. Les despeses 
en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes, dins 
d’aquest concepte. 

- Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge gestionat 
per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

- En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA. 
- La subvenció podrà ser percentual o tenir un import fix unitari, i sempre segons les 

disponibilitats pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació 
professional que sigui sol·licitada dins els terminis i acompleixi els requisits o criteris 
descrits en aquest annex. 

- El suport global del conjunt d’administracions no superarà, en cap cas, el 55% de l’import 
subvencionable. 
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Activitats no subvencionables  
 

- Una activitat no podrà beneficiar-se d’aquest ajut en cas que ja hagi rebut un ajut per a la 
mateixa finalitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la 
Diputació de Barcelona. 

- Una activitat no podrà beneficiar-se d’aquest ajut en cas que formi part d’altres circuits o 
xarxes existents. 

- No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi si la 
companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet (reducció com a 
mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a funcions en el mateix dia). El 
percentatge de suport es calcularà a partir del cost de la primera funció. 

- No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la Festa Major 
(exceptuant les propostes d’arts de carrer, que sí que podran rebre suport). 

- Resten excloses de subvenció les funcions destinades específicament a públic escolar. 
- No es subvencionaran les funcions concebudes o destinades al ball del públic assistent 

(orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre d’altres). 
- Només es subvencionaran els espectacles considerats de caràcter professional per la 

comissió assessora. 
 

Requisits per a les companyies/formacions i per les  seves propostes  
 
- Estar donades d’alta a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT. 
- Les companyies, grups i intèrprets hauran de ser professionals (la professionalitat s’ha 

de confirmar amb la presentació de l’habilitació empresarial o professional que sigui 
exigible per a l’exercici de l’activitat). 

- Les propostes que incorporin les companyies a l’aplicació informàtica han d’haver estat 
estrenades a Catalunya o tenir un compromís explícit de programació en un equipament 
que disposi d’una programació professional. 

- Es recomana a les companyies/formacions que s’autolimitin en el volum de propostes 
presentades a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT. En un primer moment, serà 
únicament necessari incorporar les estrenes i les obres que estiguin en període 
d’explotació. 

 
Requisits dels ens locals o ens públics vinculats o  dependents  

 
- Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT i sol·licitar-hi les activitats 

en els terminis establerts (espectacles i concerts). 
- Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a (EACAT), en el període que indiqui la 

convocatòria, i sempre abans de la realització del primer espectacle programat. 
- Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals bàsics 

(E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1), tenir inclosos al Sistema els 
equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. Aquest requisit no serà 
necessari en el cas de municipis petits que no disposin d’equipaments escènics i 
musicals. 

- L’ens local o l’en públic vinculat o dependent  
- Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres dades a la 

plataforma PICEM. 
- En el cas dels municipis de la província de Barcelona, l’ajut de la Diputació de Barcelona 

estarà condicionat a la constatació del Protocol vigent del Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona, o bé a l’inici del tràmit per sol·licitar 
l’adhesió al Protocol. 

- En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per l’ens local i 
en conveni amb alguna entitat del municipi es podrà requerir el conveni o document de 
compromís amb l’entitat, on consti el suport i/o finançament municipal a l’activitat de 
difusió artística. 
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Procediment  
 

- Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a l’aplicació 
informàtica PROGRAMA.CAT informant-hi sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet 
màxim ofertat, i la disponibilitat, entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls 
requereixi. 

- La professionalitat de les propostes serà valorada mitjançant la comissió assessora, la 
composició i objectius de la mateixa queden detallades en el punt següent. 

- S’estableix un suport genèric per a les activitats (especificat al final d’aquest annex). 
- La comissió assessora conforme a criteris de qualitat, interès cultural i adequació 

econòmica així com discriminació positiva segons àmbit o subàmbit artístic (en especial 
els que disposin de plans integrals específics), podrà establir un suport addicional a les 
propostes d’especial interès per itinerar pels municipis. 

- Els ens locals o ens públics vinculats o dependents tindran uns períodes de contractació 
en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica PROGRAMA.CAT sobre el dia, 
l’hora i el lloc de les funcions del catàleg d’activitats que contractin. 

- La convocatòria serà única i també la plataforma informàtica (PROGRAMA.CAT) on les 
companyies hauran d’introduir la seva oferta i els ens locals o ens públics vinculats o 
dependents hauran d’entrar totes les funcions professionals. Aquesta plataforma 
identificarà de manera clara la col·laboració establerta entre la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona.  

- La Generalitat de Catalunya facilitarà a la Diputació de Barcelona l’accés i interactuació 
amb la informació i dades facilitades pels programadors. Aquesta informació ha 
d’integrar-se en els sistemes d’informació propis de la Diputació de Barcelona per a les 
necessitats  de seguiment i gestió, també per a la gestió del coneixement i l’avaluació. 

- Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona han revisat les 
peticions i aprovats els suports del primer trimestre de 2015, es confirmarà als municipis i 
a les companyies el suport d’aquest període. Aquesta operativa es repetirà 
trimestralment i es garantirà que la notificació dels suports trimestrals es confirmi als 
ajuntaments i a les companyies amb antelació. 

- En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució mixta pels 
quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti dins els 30 dies següents a 
l’actuació un document on s’acrediti l’import total de l’activitat (caixet +taquilla). Aquest 
document caldrà trametre’l al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
Comissió assessora  
 
Està formada per tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de 
l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i programadors municipals. 
 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat i haurà d’estar exempt 
d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i deures. 
 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que siguin 
novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
 
Les funcions de la comissió seran: 

 
a) Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista 

d’espectacles en viu, així com els costos en relació als formats. 
b) Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i 

que la llista de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar 
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c) Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu, detectar buits en certs 
àmbits artístics i buscar estratègies per ajudar a fer el catàleg més útil pels 
programadors municipals. 

d) Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i en la 
participació de xarxes per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de 
les propostes i els actors que intervenen. 

e) Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per les 
programacions municipals. 

f) Determinar l’especial interès dels espectacles. 
 

La comissió es convocarà periòdicament,  entre 15 i 20 dies abans d’obrir el període de 
suport als ens locals, tal i com s’estableix al següent calendari. 
 
Calendari  

 
- L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La proposta actual 

és pel primer trimestre de 2015. De cara als següents trimestres es revisaran els 
aspectes que la comissió tècnica estimi oportuns. 

 
- El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies i 

formacions musicals per l’any 2015 es va obrir l’1 d’octubre del 2014 i resta obert fins al 
30 de setembre del 2015.  

 
- S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o ens 

públics vinculats o dependents per a les activitats del 2015: 
 

• De l’1 al 15 de novembre de 2014 : primer període de sol·licituds d’activitats a 
través del PROGRAMA:CAT corresponents al conjunt de 2015. 

 
• De l’1 al 15 de març de 2015:  segon període de sol·licituds d’activitats a través 

del PROGRAMA:CAT corresponents al conjunt de 2015 que es portin a terme a 
partir de la data de sol·licitud. 

 
• Del 15 al 30 de maig de 2015 : tercer període de sol·licituds d’activitats a través 

del PROGRAMA:CAT corresponents al conjunt de 2015 que es portin a terme a 
partir de la data de sol·licitud. 

 
• Del 15 al 30 de setembre de 2015 : darrer període de sol·licituds d’activitats a 

través del PROGRAMA:CAT corresponents al conjunt de 2015 que es portin a 
terme a partir de la data de sol·licitud. 

 
- El període de pagament a les companyies serà d’un màxim de 30 dies a partir de la data 

de realització de l’activitat i presentació de la factura.  
 

Taules de suport econòmic  
 
En l’àmbit de la demarcació de Barcelona, se sumaran tant els barems de suport 
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2.  
 
Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional 
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les 
disponibilitats pressupostàries.  
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Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cu ltura de la Generalitat de 
Catalunya per a tot Catalunya  

 
Àmbits Tipologia 

Equipaments Circ Dansa Música Teatre 
Municipis petits sense 
equipaments escènics o musicals 
(no integrables al SPEEM) 

40% 40% 28% 25% 

E1 30% 30% 23% 20% 
E2 25% 25% 18% 15% 
E3  Conveni 

 
Suports addicionals: 
 
Espectacles i concerts per a públic familiar: 5% 
Música clàssica: 3 % 
Espectacles la producció dels quals estigui subvencionada per la Generalitat de Catalunya 
entre 2011 i 2014 o siguin produccions en conveni 2015: 2,5 % 
Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per itinerar 
pels municipis: fins a un 10 %, d’acord amb la classificació del catàleg d’espectacles. 

 
Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Ba rcelona  
 
Municipis adherits o en procés d’adhesió al Protocol de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals. 

 

Tipologia de municipi Caixets ≤ 2200 € 
+ IVA 

Caixets 2201 € ≥ 
5000 € + IVA 

Caixets > 5001 €  
+ IVA 

Municipis de 
≤ 5000 hab. 

40% 30% 20% 

Municipis entre 
5001-25000 hab. 

35% 25% 20% 

Municipis entre 
25001-50000 hab. 

30% 25% 15% 

Municipis de 
+50001 hab. 

25% 20% 10% 

 
Suports addicionals: 
Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per itinerar 
pels municipis: fins a un 10 %, d’acord amb la classificació del catàleg d’espectacles. 
“ 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa màxima de QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-CINC MIL (465.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga a la 
G/13103/335A0/45390 del pressupost 2015, condicionada a l’existència de crèdit hàbil 
i suficient, a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (NIF XXX), empresa pública 
adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les 
despeses derivades del present conveni en la modalitat de suport a les programacions 
municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als municipis de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona i per a la tipologia de suport contemplat en l’Annex II de 
l’esmentat conveni. 
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Tercer.-  RETENIR un crèdit per un import màxim de CINC-CENTS CINC MIL 
(505.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga a la 
G/13103/335A0/46200 del pressupost 2015, condicionada a l’existència de crèdit hàbil 
i suficient, per fer front a les despeses derivades del present conveni en la modalitat de 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona i per a la tipologia de suport 
contemplat en l’Annex I de l’esmentat conveni. 
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya – Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural, per al seu coneixement i efectes.  
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple (bases) i de la 
Presidència (convocatòria) aprovar les bases regula dores i la convocatòria per 
seleccionar un o varis projectes individuals o col· lectius per donar suport als 
artistes i creadors emergents i a la seva obra col· laborant en la difusió dels 
llenguatges artístics en la demarcació de la provín cia de Barcelona.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de 
Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Presidència, té proposats entre els seus objectius principals impulsar el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial a la província de Barcelona, i assolir i 
consolidar un elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la 
ciutadania. 
 
La Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Presidència pretén afavorir les 
condicions indispensables perquè tots els ciutadans puguin accedir a les 
programacions culturals i, en conseqüència, es treballen les diferents programacions 
culturals, d’entre les quals les exposicions són un dels elements més representatius. 
 
Amb l’objectiu de potenciar la promoció i difusió dels artistes i creadors emergents,  
l’Àrea de Presidència té previst dissenyar i produir una exposició, mostrant en les 
seves instal·lacions les obres seleccionades per un jurat a través d’una convocatòria a 
la que es podran presentar artistes emergents. 
 
La Diputació de Barcelona ha llegit aquesta exposició com a una magnifica acció de 
promoció i difusió dels artistes i creadors emergents, oferint l’oportunitat de mostrar la 
seva producció artística a les dependències de la Diputació de Barcelona amb la 
finalitat de potenciar la difusió de la creativitat emergent a la demarcació de Barcelona 
i descobrir artistes plàstics i visuals, residents a les comarques d’aquesta demarcació.  
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del contingut de les bases específiques i de la convocatòria en el qual es 
determina el termini de presentació de les sol·licituds. 
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(registre d’acords 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació de les bases especifiques per a l’atorgament de premis i beques de 
col·laboració, i havent també esguard que la Presidència de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant Decret de data 20 de juliol de 2011 (registre de resolucions 7362/2011) va 
acordar delegar en la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la 
convocatòria per a la concessió de premis i beques de col·laboració, tal com consta als 
apartats 3.3.b) i 3.3.e), respectivament, de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de 
desembre de 2013, publicada en el BOPB de 23 desembre de 2013 i modificada 
parcialment per Decret de la Presidència núm. 2350/14, de 27 de març de 2014 
(publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció d’un 
projecte o varis projectes per ser exposats individualment o col·lectivament des del 
mes de març fins el mes de maig de 2015, amb la finalitat de donar suport als artistes i 
creadors emergents i a la seva obra i col·laborar en la difusió dels llenguatges artístics 
en la seva diversitat, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN PROJECTE O 
VARIS PROJECTES PER SER EXPOSATS INDIVIDUALMENT O C OL·LECTIVAMENT 
DES DEL MES DE MARÇ FINS EL MES DE MAIG DE 2015, AM B LA FINALITAT DE 
DONAR SUPORT ALS ARTISTES I CREADORS EMERGENTS I A LA SEVA OBRA I 
COL·LABORAR EN LA DIFUSIÓ DELS LLENGUATGES ARTÍSTIC S 
 
Base 1. Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte de la convocatòria es la regulació de les bases per tal de seleccionar un projecte o 
varis per ser exposat individual o col·lectivament des del mes de març al mes de maig de 
2015, amb la finalitat de donar suport als artistes i creadors emergents i a la seva obra i 
col·laborar en la difusió dels llenguatges artístics en la seva diversitat.  
 
Base 2. Participants  
 
Podran participar en aquesta convocatòria els artistes i creadors, majors de 18 anys que 
acomplexin amb els següents requisits: 

 
• Ser artista emergent. En el context d’aquesta convocatòria es considera emergent els 

artistes i creadors l’obra dels quals es poc coneguda. 
• Residir a la demarcació de la Diputació de Barcelona. 
• Concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 

 
Base 3. Característiques de l’obra 
 
El tema, la tècnica i el format són de lliure elecció (pintura, dibuix, il·lustració, fotografia 
inclosa la manipulació innovadora de la imatge, art digital, videoart, i instal·lació) però caldrà 
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tenir en compte que les peces han de poder ser muntades i exposades en un espai 
d’aproximadament 150 m2. 
 
És indispensable que les obres presentades siguin originals i no premiades a cap altre 
concurs. 
 
Base 4. Selecció 
 
Un comitè avaluarà els projectes presentats. El comitè de valoració artística estarà format 
per: 
- Dos comissari/s i/o crític/s d’art. 
- Tres tècnics/ques municipals en arts visuals 
- Dos representants de la Diputació de Barcelona 

 
La composició concreta del jurat es farà pública oportunament al web d’aquesta 
convocatòria. 
 
Els projectes seran avaluats en funció de: 
• La qualitat i adequació de la proposta als objectius de la convocatòria. 
• La seva viabilitat econòmica per ser exhibida en el marc d’aquesta convocatòria. 
• L’originalitat. 
• La contemporaneïtat. 
• La utilització dels llenguatges més actuals. 
• La utilització de les tècniques més avançades. 

 
Base 5. Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds de participació en la convocatòria es presentaran al Registre de la Diputació 
de Barcelona i en format digital al web segons model de sol·licitud que es podrà descarregar 
al propi web. 
 
El termini de presentació dels projectes serà del 2 al 31 de gener de 2015.  
 
Les persones interessades hauran de presentar un dossier que contingui: 

 
- Dades de la persona sol·licitant amb: nom i cognoms, DNI, data de naixement, 

adreça postal, telèfon i adreça electrònica. 
- Currículum de l’aspirant. 
- Projecte segons l’objectiu de la convocatòria, i que ha ha d’incloure: 

 
a) Un mínim de tres obres que seran objecte de valoració pel jurat d’aquesta 

convocatòria. 
b) Un dossier que contingui: títol, text de conceptualització de les obres i fitxa 

tècnica. 
c) Dossier fotogràfic del projecte (mínim dues imatges de l’obra des de 

diferents angles amb una resolució de 300 dpp en format TIFF d’una mida 
màxima de 100 Mb), essent imprescindible indicar l’any de realització, 
tècnica, format i dimensions. En cas de nova creació o d’instal·lacions 
s’adjuntarà una memòria explicativa del treball artístic, planells i tot el 
material informatiu que faciliti la comprensió de l’obra. 

 
Tot el material del projecte es pot adjuntar en suport digital format pdf d’entre 8 i 10 
MB màxim. 
 

- Imatges d’altres peces, obres. Si s’escau: enllaços a web personal o professional, a 
web amb vídeos, o fotos, etc 
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Serà condició indispensable que les obres siguin originals, inèdites i que estiguin signades 
per l’autor. 
 
El jurat no tindrà en compte les propostes que no acompleixin amb aquests requisits i no es 
presentin en les dades establertes. 
 
El jurat podrà convocar entrevistes amb els artistes i creadors dels projectes si ho considera 
necessari, així com requerir documentació addicional si ho creo oportú per avaluar el 
projecte. 
 
Base 6. Drets de la propietat intel·lectual i indus trial 
  
Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels respectius 
projectes. 

 
Els artistes i creadors autors dels projectes seleccionats cediran gratuïtament tots els drets 
d'ús i reproducció a la Diputació de Barcelona durant l’exposició de les mateixes. 
 
Els artistes i creadors dels projectes seleccionats cediran de manera no exclusiva els drets 
d’explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació) dels esmentats projectes durant l’exposició de les mateixes. 
 
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que no 
existeixen drets previs de tercers sobre els projectes presentats a la convocatòria. 
 
Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que poguessin 
sortir en els seus treballs i de les possibles responsabilitats que se’n reclamessin. 
 
Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin causar als 
drets de tercers amb la participació dels treballs que presentin i pels seus continguts i 
hauran d’indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis en què incorrin per l’incompliment de 
l’obligació abans descrita. 
 
Base 7. Veredicte 
 
La resolució del Jurat serà comunicada la segona quinzena de febrer. 
 
Es contactarà per telèfon amb el el/s seleccionat/ts durant la segona quinzena de febrer de 
2015. La resta de participants seran informats per correu electrònic durant els mateixos dies. 

 

La selecció podrà ser d’un sol artista o d’un màxim de 4 artistes amb els quals es farà una 
exposició individual o col·lectiva segons resolució del comitè avaluador de la present 
convocatòria.  
 
Els artistes escollits tindran 5 dies per confirmar la seva participació a l’exposició, acceptant 
els terminis de lliurament. 
 
El jurat es reserva el dret de declarar la convocatòria deserta. La Diputació de Barcelona es 
reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte o incidència no previst en aquestes bases. 
 
Base 8. Premis 
 
La Diputació de Barcelona exposarà la mostra dels treballs artístics seleccionats en 
dependències dels edificis de la Diputació de Barcelona a la ciutat de Barcelona. 
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La Diputació de Barcelona s’encarregarà del disseny i la producció de l’exposició. 
 
La Diputació de Barcelona farà la difusió corresponent pels mitjans de comunicació i podrà 
organitzar actes paral·lels vinculats a l’exposició. 
 
No s’estableix una quantia econòmica en concepte de premi.  
 
Base 9. Exposició 
 
L’exposició està prevista dins el període de març a maig de 2015. 
 
Tots els projectes exposats es retornaran als seus autors el dia del desmuntatge de 
l’exposició. 
 
L’exposició restarà oberta al públic de dilluns a divendres de les 8 a les 20 h. 
 
La Diputació de Barcelona es farà responsable de la comunicació, el disseny i la producció 
de l’exposició, del transport, tant de la tramesa com de la devolució, així com de 
l’assegurança de les obres. 
 
L’embalatge anirà a compte i risc dels participants. 
 
Base 10. Tractament de les dades de caràcter person al 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal de les persones participants 
seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els 
principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, els participants autoritzen expressament i 
inequívocament el tractament de les seves dades i la seva cessió per a les finalitats 
d’aquesta convocatòria.  
 
Base 11. Acceptació de termes i condicions 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases i 
condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les mateixes 
elaborades per la Diputació de Barcelona, així com la conformitat amb la decisió del jurat.” 

 
Segon.-  DISPOSAR la publicació de les bases i la convocatòria per seleccionar un o 
varis projectes individuals o col·lectius per donar suport als artistes i creadors 
emergents i a la seva obra col·laborant en la difusió dels llenguatges artístics en la 
demarcació de la província de Barcelona. al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
rectificació de l’acord núm. 437/14 adoptat per la Junta de Govern de data 25 de 
setembre de 2014, en el sentit d’afegir dos pactes omesos involuntàriament en el 
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conveni de col·laboració a formalitzar entre la Dip utació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Castelldefels, per a la gestió de l a “Biblioteca Central” aprovat 
per dit acord.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt 
a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern núm. 437/14, en sessió ordinària de data 25 
de setembre de 2014 es va aprovar la minuta de conveni que havia d’establir el marc 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels, en 
relació a la gestió de la “Biblioteca Central de Castelldefels i deixar sense efecte 
l’anterior, formalitzat en data 30 de setembre de 1986 en relació a la gestió de la 
biblioteca d’aquest municipi. 
 
Atès que s’ha detectat un error en la transcripció del conveni, al ometre dos pactes que 
constaven en el contingut original acordat entre ambdues institucions, corresponent a 
la incorporació de possibles noves biblioteques i del personal titulat contractat 
directament per l’ajuntament. El redactat textual d’ambdós pactes és el següent: 

 
“Desè: Noves biblioteques 
 
Les possibles biblioteques del municipi que en un futur s’integrin a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació 
d’un nou annex, prèvia la conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent. 
 
Disposició transitòria  
 

La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari 
titulat contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el  Mapa de la Lectura 
Pública de Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de 
selecció de personal que endegarà l’Ajuntament.” 

 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, possibilita a la 
Corporació procedir a la rectificació en qualsevol moment, dels errors materials, de fet 
o aritmètics existents en els actes Administratiu. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013, modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 
2350/14 de data 27 de març de 2014 i publicada en el BOPB de 2 d’abril de 2014.  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, l’acord de la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2014 
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(Resolució núm. 437/14), en el sentit d’afegir al conveni, en base als raonaments 
adduïts a la part expositiva, els dos pactes omesos involuntàriament i que 
seguidament es transcriuen: 
 

“Desè: Noves biblioteques 
 
Les possibles biblioteques del municipi que en un futur s’integrin a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació 
d’un nou annex, prèvia la conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent. 
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari 
titulat contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el  Mapa de la Lectura 
Pública de Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de 
selecció de personal que endegarà l’Ajuntament.” 

 
29.- Ratificar el decret de la Presidència relatiu a l’aprovació del conveni de 
col·laboració amb el Departament de Cultura de la G eneralitat de Catalunya, amb 
l’objecte de treballar conjuntament diferents aspec tes relacionats amb la 
prestació de serveis bibliotecaris.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, presta un conjunt de serveis adreçats a les biblioteques 
públiques en el seu àmbit territorial, d’acord amb les funcions que té atribuïdes a 
l’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria 
tercera de la Llei 4/1993 de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, que 
determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a 
les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de 
Catalunya en regions. 
 
Aquesta atribució competencial específica té el seu encaix a la normativa general de 
règim local, d’acord amb la qual corresponen a les diputacions les funcions 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut del que 
disposen els articles 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El Sistema de Lectura Pública de Catalunya és el conjunt organitzat dels serveis de 
biblioteca pública de Catalunya i s’estructura en biblioteques centrals - comarcals o 
urbanes -, biblioteques locals, filials, serveis bibliotecaris mòbils i els serveis de suport. 
Les biblioteques públiques són serveis públics municipals, i que per la prestació 
d’aquest servei els ajuntaments reben suport de les administracions supramunicipals 
catalanes.  

 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres, ha de prestar 
serveis de suport i fomentar la lectura pública, segons l’article 41 de la Llei 4/1993 del 
Sistema Bibliotecari de Catalunya. 
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El Departament de Cultura té per missió impulsar l’activitat cultural i assegurar l’accés 
a la cultura mitjançant la cooperació entre administracions, institucions i entitats dels 
sectors culturals i que té entre d’altres objectius, participar i promoure l’intercanvi de 
coneixements i informacions amb altres institucions. 

 
En aquest sentit, ambdues institucions han manifestat l’interès de coordinar-se i 
cooperar amb l’objectiu de millorar els serveis que es presten a les biblioteques del 
Sistema de lectura pública de Catalunya (en endavant SLPC). 
 
D’acord amb l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols en l’àmbit de les seves 
competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú. 
 
Els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, permeten a la Diputació la subscripció de convenis administratius per a 
l’assoliment dels seus fins i l’execució de les seves competències.  
 
D’acord amb els motius exposats en l’informe de data 26 de novembre de 2014, es 
planteja l’adopció d’un decret per raons d’urgència, a ser ratificat per la Junta de 
Govern a la propera sessió que es celebri.  
 
Vist el punt 2.4.b) en relació 3.4.i.1) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de 
desembre de 2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, modificada 
parcialment per Decret de la Presidència núm. 2350/14 de data 27 de març de 2014 i 
publicada en el BOPB de 3 d’abril de 2014. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de 
treballar conjuntament diferents aspectes relacionats amb la prestació de serveis 
bibliotecaris, d’acord amb el text següent: 
 

“PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELON A 
 
A la ciutat de Barcelona a    
 

REUNITS 
 
Per una banda, l’Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Per altra banda, l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència i 
delegat de cultura de la Diputació de Barcelona,  
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ACTUEN 
 
El primer, en representació del Departament de Cultura de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en virtut de les facultats que li atorga l’article 12 K.  de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, Rambla de Santa Mònica 6-8, i amb CIF 
XXX.  
 
I el segon en representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la Refosa  1/2014, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 
11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, modificada 
parcialment per Decret de la Presidència núm. 2350/14 de data 27 de març de 2014 i 
publicada en el BOPB de 3 d’abril de 2014, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i 
Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació 
núm. 12577/13, de data 16 de desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 
2014. 

 
MANIFESTEN 

 
I .Que el Sistema de Lectura Pública de Catalunya és el conjunt organitzat dels serveis de 
biblioteca pública de Catalunya i s’estructura en biblioteques centrals - comarcals o urbanes 
-, biblioteques locals, filials, serveis bibliotecaris mòbils i els serveis de suport. 
 
II. Que les biblioteques públiques són serveis públics municipals, i que per la prestació 
d’aquest servei els ajuntaments reben suport de les administracions supramunicipals 
catalanes.  
 
III. Que, d’entre les seves finalitats, el Departament de Cultura ha de prestar serveis de 
suport i fomentar la lectura pública, segons l’article 41 de la Llei 4/1993 del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya. 
 
Que el Departament de Cultura té per missió impulsar l’activitat cultural i assegurar l’accés a 
la cultura mitjançant la cooperació entre administracions, institucions i entitats dels sectors 
culturals i que té entre d’altres objectius, participar i promoure l’intercanvi de coneixements i 
informacions amb altres institucions. 
 
IV. Que la Diputació de Barcelona, presta un conjunt de serveis adreçats a les biblioteques 
públiques en el seu àmbit territorial, d’acord amb les funcions que té atribuïdes a l’article 2, 
apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera de la Llei 
4/1993 de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, que determina els serveis 
regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions provincials, 
mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
V. Que aquesta atribució competencial específica té el seu encaix a la normativa general de 
règim local, d’acord amb la qual corresponen a les diputacions les funcions d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut del que disposen els articles 
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 91 i 92 del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
VI. Que ambdues institucions han manifestat l’interès de coordinar-se i cooperar amb 
l’objectiu de millorar els serveis que es presten a les biblioteques del Sistema de lectura 
pública de Catalunya (en endavant SLPC). 
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VII. Que d’acord amb l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols en l’àmbit de les seves competències 
respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú. 
 
Segons el que s’ha exposat, les dues parts acorden subscriure aquest protocol de 
col·laboració, en subjecció a les clàusules:  

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA: Objecte del protocol. 
 
L’objectiu del protocol és establir el marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i 
la Diputació de Barcelona, per treballar de forma conjunta per a la realització del catàleg 
col·lectiu de les biblioteques públiques, per a la realització d’un carnet unificat per a tot 
Catalunya i per poder fer préstec interbibliotecari entre totes les biblioteques públiques. Així 
doncs:    
 
1. Catàleg col·lectiu: 
 
1.1. Posar en funcionament una passarel·la tecnològica (Inn-Reach) que permeti la consulta 
simultània dels actuals catàlegs de les biblioteques públiques que gestionen ambdues 
institucions: catàleg Aladí gestionat per la Diputació de Barcelona i catàleg Argus gestionat 
pel Departament de Cultura. 
 
Aquesta passarel·la ha de ser efectiva durant el primer semestre de 2015.  
 
1.2. Paral·lelament, durant el primer i segon semestre de 2015, es planificaran les accions 
que permetin treballar en un únic catàleg de biblioteques públiques. Aquest catàleg hauria 
de ser operatiu durant el primer semestre de 2016.  
 
2. Carnet de biblioteca 
 
2.1. Establir una política de carnet unificat per a facilitar la utilització de les biblioteques 
públiques sigui quin sigui el municipi on estigui donat d’alta un usuari. Caldrà establir un 
distintiu de pertinença al sistema bibliotecari de Catalunya. El carnet unificat serà operatiu 
amb el catàleg únic. 
 
2.2.  Promoure un catàleg d’avantatges del carnet per a tot Catalunya.    
 
3. Préstec interbibliotecari 
 
Treballar per oferir a tots els municipis del SLPC un servei de PI (préstec interbibliotecari) 
unificat.  La previsió és de posar-ho en funcionament en el segon semestre de 2015. 
 
SEGONA: Comissió de seguiment 
 
Per tal supervisar el compliment dels acords de col·laboració convinguts a través d’aquest 
document, s’acorda la constitució d’una comissió de seguiment del protocol, amb la 
composició següent: 
 
Per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: el Conseller de Cultura 
i dos representants més designats pel propi Conseller. 
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Per part de la Diputació de Barcelona: el Diputat delegat de Cultura i dos representants més 
designats per la pròpia institució. 
 
TERCERA : Vigència 

 
1. Aquest protocol entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència de 2 

anys, que es podrà prorrogar 2 anys més excepte si una de les parts comunica a l’altra 
per escrit el desig de no renovar-lo amb una antelació d’un mes abans de la finalització 
de la seva vigència.  

 
2. Aquest protocol es podrà extingir per mutu acord de les parts, manifestat per escrit, i per 

incompliment, per alguna de les parts, de les obligacions derivades.  
 
3. Per al desenvolupament d’aquest protocol, les parts poden signar convenis de 

col·laboració per a concretar les actuacions a desenvolupar per tal d’aconseguir els 
objectius proposats. 

 
QUARTA: Litigis i controvèrsies 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació, 
modificació, efectes i resolució del protocol seran resoltes de mutu acord de les parts. La 
jurisdicció contenciosa administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la via 
administrativa, les qüestions de litigi i controvèrsies sorgides.  

 

Segon.- FACULTAR el Diputat adjunt a la Presidència i Delegat de cultura per tal que 
adopti totes les resolucions i actes que siguin necessaris per al desenvolupament del 
conveni.  
 

Tercer.-   SOTMETRE  aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la seva 
propera sessió.  
 

Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a la part interessada.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I  NOVES TECNOLOGI ES 

 
Servei de Contractació 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, prorrogar, amb efectes 
1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015, de mu tu acord amb l’empresa 
UNIPOST, SAU, amb NIF XXX, la vigència del contract e relatiu a les prestacions 
dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió 
Tributària, corresponent a la Subdirecció de Logíst ica.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist que es va adjudicar definitivament la contractació relativa a les Prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria per 
acord del Ple de data 25 de novembre de 2010, mitjançant procediment obert amb 
pluralitat de criteris, a l’empresa UNIPOST SAU  (NIF XXX), amb efectes d’1 de gener 
de 2011 a 31 de desembre de 2014, pels següents preus unitaris, IVA exclòs, més 
18% d’IVA per tots els enviaments, amb l’excepció dels enviaments internacionals fora 
de la Unió Europea que estan exempts d’IVA,  d’acord amb la seva oferta:  
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Carta Ordinària Local Fins 20g norm       0,1200 €  
Carta Ordinària Local Fins 20g s/norm       0,1407 €  
Carta Ordinària Local Fins 50 g       0,1614 €  
Carta Ordinària Local Fins 100 g       0,2855 €  
Carta Ordinària Local Fins 200g       0,4634 €  
Carta Ordinària Local Fins 350 g       0,7861 €  
Carta Ordinària Local Fins 500 g       1,3571 €  
Carta Ordinària Local Fins 1.000 g       1,5516 €  
Carta Ordinària Local Fins 1.500 g       1,7461 €  
Carta Ordinària Local Fins 2.000 g       1,8743 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g norm       0,1400 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g s/norm       0,1606 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 50 g       0,1853 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 100 g       0,2842 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 200g       0,4612 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 350 g       0,7825 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 500 g       1,3509 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.000 g       1,5444 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.500 g       1,7379 €  
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 2.000 g       1,8657 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g norm       0,1655 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g s/norm       0,1898 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 50 g       0,2190 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 100 g       0,3358 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 200g       0,5451 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 350 g       0,9248 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 500 g       1,5965 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.000 g       1,8252 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.500 g       2,0539 €  
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 2.000 g       2,2049 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g norm       0,5760 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g s/norm       0,9630 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 50 g       1,1610 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 100 g       1,5480 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 200g       3,1050 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 350 g       5,7420 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 500 g       7,9920 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.000 g       9,3510 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.500 g     14,2020 €  
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 2.000 g     16,2900 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g norm       0,7020 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm       1,2420 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 50 g       1,4940 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 100 g       2,4750 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 200g       4,9500 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 350 g       9,0900 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 500 g     15,5700 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g     18,2700 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g     30,1500 €  
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g     34,6500 €  
Carta Certificada Local Fins 20g norm       0,9608 €  
Carta Certificada Local Fins 20g s/norm       1,0058 €  
Carta Certificada Local Fins 50 g       1,0158 €  
Carta Certificada Local Fins 100 g       1,2879 €  
Carta Certificada Local Fins 200g       1,4829 €  
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Carta Certificada Local Fins 350 g       1,8366 €  
Carta Certificada Local Fins 500 g       2,4625 €  
Carta Certificada Local Fins 1.000 g       2,6756 €  
Carta Certificada Local Fins 1.500 g       2,8887 €  
Carta Certificada Local Fins 2.000 g       3,0293 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g norm       1,1735 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g s/norm       1,2253 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 50 g       1,2434 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 100 g       1,3582 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 200g       1,5639 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 350 g       1,9369 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 500 g       2,5969 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.000 g       2,8217 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.500 g       3,0464 €  
Carta Certificada Grans poblacions Fins 2.000 g       3,1947 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g norm       1,5383 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g s/norm       1,6018 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 50 g       1,6172 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 100 g       1,7665 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 200g       2,0339 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 350 g       2,6191 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 500 g       3,3775 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.000 g       3,6698 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.500 g       3,9622 €  
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 2.000 g       4,1550 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g norm       2,5920 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g s/norm       2,9790 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 50 g       3,1770 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 100 g       3,5640 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 200g       5,1210 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 350 g       7,7580 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 500 g     10,0080 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.000 g     11,3670 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.500 g     16,2180 €  
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 2.000 g     18,3060 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g norm       2,7180 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm       3,2580 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 50 g       3,5100 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 100 g       4,4910 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 200g       6,9660 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 350 g     11,1060 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 500 g     17,5860 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g     20,2860 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g     32,1660 €  
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g     36,6660 €  
Justificant de recepció 
Carta Certificada Nacional Tots       0,2500 €  

Justificant de recepció 
Carta Certificada Internacional (Europa) Tots       1,0170 €  

Justificant de recepció 
Carta Certificada 

Internacional (Resta de països) Tots       1,0170 €  

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g norm       2,1330 €  
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g s/norm       2,2140 €  
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 50 g       2,2860 €  
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 100 g       2,4030 €  
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 200g       2,7900 €  
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Carta Ordinària urgent Nacional Fins 350 g       3,4920 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm       2,5200 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm       3,2580 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 50 g       3,4560 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 100 g       3,7260 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 200g       5,0040 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 350 g       7,7580 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 500 g       9,2700 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g     10,8630 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g     14,8590 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g     17,5770 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm       2,8350 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm       3,6000 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g       3,8250 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g       4,6350 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g       6,9750 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g     10,3050 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g     15,7950 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g     18,8100 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g     28,8000 €  
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g     35,1000 €  
Justificant de recepció 
urgent 

Nacional Tots       0,6000 €  

Justificant de recepció 
urgent Internacional Tots       1,1300 €  

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g norm       3,4920 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g s/norm       3,6090 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 50 g       3,7620 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 100 g       3,9150 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 200g       4,2300 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 350 g       5,0040 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 500 g       5,3910 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.000 g       6,2100 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.500 g       6,3990 €  
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 2.000 g       6,7860 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm       4,2660 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm       4,9680 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 50 g       5,2020 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 100 g       5,4720 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 200g       6,7500 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 350 g       9,6210 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 500 g     10,9800 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g     13,0320 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g     17,8470 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g     20,0160 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm       4,7250 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm       5,2200 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g       5,6700 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g       6,6150 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g       8,9100 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g     12,5100 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g     18,0000 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g     21,3750 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g     34,3800 €  
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g     38,1150 €  
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Notificació Administrativa 
amb JR Local Fins 20g norm       1,0590 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Local Fins 20g s/norm       1,0765 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Local Fins 50 g       1,0983 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Local Fins 100 g       1,3599 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Local Fins 200g       1,5474 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Local Fins 350 g       1,8875 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Local Fins 500 g       2,4892 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Local Fins 1.000 g       2,6942 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Local Fins 1.500 g       2,8992 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Local Fins 2.000 g       3,0344 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Grans poblacions Fins 20g norm       1,1624 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 20g s/norm       1,1833 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 50 g       1,2084 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 100 g       1,3088 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 200g       1,4885 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 350 g       1,8146 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 500 g       2,3915 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 1.000 g       2,5880 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Grans poblacions Fins 1.500 g       2,7845 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Grans poblacions Fins 2.000 g       2,9141 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Resta de destinacions Fins 20g norm       1,6275 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Resta de destinacions Fins 20g s/norm       1,6577 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Resta de destinacions Fins 50 g       1,6940 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Resta de destinacions Fins 100 g       1,8392 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Resta de destinacions Fins 200g       2,0992 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Resta de destinacions Fins 350 g       2,5709 €  

Notificació Administrativa 
amb JR Resta de destinacions Fins 500 g       3,4056 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Resta de destinacions Fins 1.000 g       3,6898 €  
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Notificació Administrativa 
amb JR Resta de destinacions Fins 1.500 g       3,9740 €  

Notificació Administrativa 
amb JR 

Resta de destinacions Fins 2.000 g       4,1616 €  

Certificat Plus Local Fins 20g norm       1,4068 €  
Certificat Plus Local Fins 50 g       1,4518 €  
Certificat Plus Local Fins 100 g       1,7101 €  
Certificat Plus Grans poblacions Fins 20g norm       1,6195 €  
Certificat Plus Grans poblacions Fins 50 g       1,6713 €  
Certificat Plus Grans poblacions Fins 100 g       1,7830 €  
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 20g norm       1,9843 €  
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 50 g       2,0478 €  
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 100 g       2,1928 €  
Reemborsament Nacional Tots       1,2600 €  
Paqueteria Certificada Nacional Fins 1 kg       4,5810 €  
Paqueteria Certificada Nacional Fins 2 kg       5,0400 €  
Paqueteria Certificada Nacional Fins 5 kg       5,8590 €  
Paqueteria Certificada Nacional Fins 10 kg       6,6330 €  
Paqueteria Certificada Nacional Fins 15 kg       8,7300 €  
Paqueteria Certificada Nacional Fins 20 kg     10,5480 €  
Justificant de recepció 
paqueteria Nacional Tots       0,5400 €  

Reemborsament 
paqueteria Nacional Tots       1,1340 €  

Paqueteria Prioritària Internacional Per enviament     18,3600 €  
Paqueteria Prioritària Internacional Per kg o fracció       2,1150 €  
Llibres Local Fins 100 g       0,3078 €  
Llibres Local Fins 200 gr       0,3591 €  
Llibres Local Fins 300 g       0,4446 €  
Llibres Local Fins 400 g       0,4788 €  
Llibres Local Fins 500 g       0,5643 €  
Llibres Local Fins 750 g       0,8807 €  
Llibres Local Fins 1.000 g       1,0859 €  
Llibres Local Fins 1.500 g       1,1714 €  
Llibres Local Fins 2.000 g       2,0093 €  
Llibres Grans poblacions Fins 100 g       0,3046 €  
Llibres Grans poblacions Fins 200 gr       0,3586 €  
Llibres Grans poblacions Fins 300 g       0,4399 €  
Llibres Grans poblacions Fins 400 g       0,4738 €  
Llibres Grans poblacions Fins 500 g       0,5584 €  
Llibres Grans poblacions Fins 750 g       0,8714 €  
Llibres Grans poblacions Fins 1.000 g       1,0744 €  
Llibres Grans poblacions Fins 1.500 g       1,1590 €  
Llibres Grans poblacions Fins 2.000 g       1,9881 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 100 g       0,3240 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 200 gr       0,3780 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 300 g       0,4680 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 400 g       0,5040 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 500 g       0,5940 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 750 g       0,9270 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 1.000 g       1,1430 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 1.500 g       1,2330 €  
Llibres Resta de destinacions Fins 2.000 g       2,1150 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 100 g       0,7200 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 200 gr       1,3860 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 300 g       2,2860 €  
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Llibres Internacional (Europa) Fins 400 g       2,6460 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 500 g       2,8800 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 750 g       3,6630 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.000 g       4,2300 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.500 g       6,5700 €  
Llibres Internacional (Europa) Fins 2.000 g       7,2900 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 100 g       1,0440 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 200 gr       2,0430 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 300 g       3,4830 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 400 g       4,0320 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 500 g       4,4640 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 750 g       6,5700 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g       7,2900 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g     11,8350 €  
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g     13,2300 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 100 g       0,2135 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 200 gr       0,2372 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 300 g       0,2966 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 400 g       0,3144 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 500 g       0,3737 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 750 g       0,5872 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 1.000 g       0,7177 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 1.500 g       0,7770 €  
Publicacions periòdiques Local Fins 2.000 g       1,3286 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 100 g       0,2132 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 200 gr       0,2369 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 300 g       0,2961 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 400 g       0,3138 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 500 g       0,3731 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 750 g       0,5863 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.000 g       0,7166 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.500 g       0,7758 €  
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 2.000 g       1,3265 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 100 g       0,2766 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 200 gr       0,3073 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 300 g       0,3841 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 400 g       0,4072 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 500 g       0,4840 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 750 g       0,7606 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.000 g       0,9296 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.500 g       1,0064 €  
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 2.000 g       1,7209 €  
Bustiatge sense 
destinatari Tots Fins 20g norm       0,0828 €  

Bustiatge personalitzat Tots Fins 20g norm       0,1539 €  
Recerca i tramesa 
d’originals custodiats Tots Tots     36,0000 €  

 
I per un import estimatiu quadriennal de divuit milions quatre-cents dos mil cinc-cents 
tretze euros amb seixanta-quatre cèntims (18.402.513,64) €, més tres milions tres-
cents vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (3.308.984,36) € 
en concepte de 18% d’IVA , d’acord amb el desglossament  que es relaciona tot 
seguit: 
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I que es va formalitzar el corresponent contracte en data 13 de desembre de 2010, amb 
efectes d ‘1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2014.  
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 2,6% a partir de l’1 de gener de 2012, per variació de l’IPC. 
 
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica als preus el 21% d’IVA, d’acord amb 
la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret 
20/2012, de 13 de juliol. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 1,9% i en un 1,5% a partir de l’1 de gener de 2013 i de l’1 de gener de 
2014, respectivament, per variació de l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 26 de juny de 
2014, es va aprovar l’ampliació d’1.192.814,85 € (21% IVA inclòs) en la quantitat 
imputada a l’aplicació pressupostària 932/22201 de 2014 de l’Organisme de Gestió 
Tributària.   
 
Atès que la clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix 
la contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en quatre anys, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada màxima de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys. 
 
Atès que el subdirector de Logística i la directora de Serveis d’Edificació i Logística, 
amb el vistiplau del president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, en data 21 de maig de 2014 van signar una comunicació de pròrroga del 
contracte per un any  i la van justificar tal com es transcriu a continuació: 
 
“La pròrroga es considera convenient atès que els preus per enviaments que es van 
obtenir al contracte continuen ajustats a mercat.” 

 

 
 

Pressupost IVA exclòs 
 

IVA (18%) Total IVA inclòs 

 
ORGT 
 

 
17.159.706,80 € 

 
3.088.747,22 

 
20.248.454,02 

 
Diputació de Barcelona 
 

 
1.223.539,68 

 
220.237,14 

 
1.443.776,82 

 
Diputació de Barcelona 
 
(enviaments 
internacionals fora 
Unió Europea) 
 

 
19.267,16 

 
Exempt 

(Art. 21.1 de la Llei 
37/1992, de 28 de 

desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit) 

 
19.267,16 

 
TOTAL 
 

 
18.402.513,64 

 
3.308.984,36 

 
21.711.498,00 
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Atès que mitjançant ofici de data 13 de novembre de 2014 el subdirector de Logística, 
amb el vistiplau de la directora de Serveis d’Edificació i Logística, ha remès l’escrit de 
conformitat del legal representant de l’empresa contractista a la pròrroga proposada, 
de data 3 d’octubre d’enguany, i ha indicat que l’import estimatiu de la pròrroga, de 
6.900.000 € (IVA inclòs), s’haurà d’aplicar pressupostàriament de la següent manera: 
 

Diputació Import Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2015 200.000 € 20210 920 22201 

 
Organisme de 

Gestió Tributària Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2015 6.700.000 € 1 932 22201 
 
i que, per tant, s’ha de condicionar a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos de l’any 2015. 
 
Atès l’escrit de la Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de data 12 de novembre 
de 2014, al que s’acompanya faig constar de la mateixa data de l’Interventor delegat 
de l’ORGT, pel qual es sol·licita la pròrroga del contracte, pel període, import i aplicació 
pressupostària indicats pel subdirector de Logística, tot indicant que l’import està 
condicionat a l’aprovació del pressupost de l’exercici de 2015 per part del Ple de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la subdirecció de Logística, en data 20 de novembre de 2014, ha desglossat 
la despesa de la següent manera: 
 
 Pressupost IVA exclòs  IVA (21%) Total IVA inclòs 
ORGT 5.537.190,08 € 1.162.809,92 € 6.700.000,00 € 
Diputació de 
Barcelona 162.727,27 € 34.172,73 € 196.900,00 € 

Diputació de 
Barcelona 
(enviaments 
internacionals 
fora Unió 
Europea) 

3.100,00 € 

Exempt 
(Art. 21.1 de la Llei 
37/1992, de 28 de 
desembre, de 
l’Impost sobre el 
Valor Afegit) 

3.100,00 € 

TOTAL 5.699.917,35 € 1.200.082,65 € 6.900.000 € 
 
Atès que els preus unitaris del contracte podran ser actualitzats d’acord amb l’establert 
a la clàusula 1.23) del PCAP que regeix la contractació. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2014, sobre 
delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  PRORROGAR, amb efectes d’1 de gener a 31 de desembre de 2015,  de 
mutu acord amb l’empresa UNIPOST SAU (NIF XXX), la vigència del contracte 
formalitzat en data 16 d’octubre de 2012, relatiu a les Prestacions dels serveis postals 
a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria pels següents preus 
unitaris, IVA exclòs, més 21 % d’IVA per tots els enviaments, amb l’excepció dels 
enviaments internacionals fora de la Unió Europea que estan exempts d’IVA: 
 
Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Carta Ordinària Local Fins 20g norm 0,1273 € 
Carta Ordinària Local Fins 20g s/norm 0,1493 € 
Carta Ordinària Local Fins 50 g 0,1713 € 
Carta Ordinària Local Fins 100 g 0,3030 € 
Carta Ordinària Local Fins 200g 0,4918 € 
Carta Ordinària Local Fins 350 g 0,8342 € 
Carta Ordinària Local Fins 500 g 1,4402 € 
Carta Ordinària Local Fins 1.000 g 1,6465 € 
Carta Ordinària Local Fins 1.500 g 1,8529 € 
Carta Ordinària Local Fins 2.000 g 1,9890 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g norm 0,1486 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g s/norm 0,1705 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 50 g 0,1967 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 100 g 0,3016 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 200g 0,4894 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 350 g 0,8304 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 500 g 1,4335 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.000 g 1,6389 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.500 g 1,8443 € 
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 2.000 g 1,9798 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g norm 0,1756 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g s/norm 0,2014 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 50 g 0,2324 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 100 g 0,3564 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 200g 0,5785 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 350 g 0,9813 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 500 g 1,6941 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,9369 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.500 g 2,1796 € 
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,3397 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g norm 0,6112 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 1,0219 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 50 g 1,2320 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 100 g 1,6427 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 200g 3,2950 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 350 g 6,0933 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 500 g 8,4809 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.000 g 9,9231 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,0708 € 
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 2.000 g 17,2866 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 0,7449 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

219/534 

Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 1,3180 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 50 g 1,5854 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 100 g 2,6264 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 200g 5,2528 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 350 g 9,6461 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,5225 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,3877 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 31,9945 € 
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 36,7698 € 
Carta Certificada Local Fins 20g norm 1,0196 € 
Carta Certificada Local Fins 20g s/norm 1,0673 € 
Carta Certificada Local Fins 50 g 1,0779 € 
Carta Certificada Local Fins 100 g 1,3667 € 
Carta Certificada Local Fins 200g 1,5736 € 
Carta Certificada Local Fins 350 g 1,9490 € 
Carta Certificada Local Fins 500 g 2,6131 € 
Carta Certificada Local Fins 1.000 g 2,8393 € 
Carta Certificada Local Fins 1.500 g 3,0654 € 
Carta Certificada Local Fins 2.000 g 3,2146 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g norm 1,2453 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,3003 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 50 g 1,3195 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 100 g 1,4413 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 200g 1,6596 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 350 g 2,0554 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 500 g 2,7558 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.000 g 2,9943 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.500 g 3,2328 € 
Carta Certificada Grans poblacions Fins 2.000 g 3,3901 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g norm 1,6324 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,6998 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 50 g 1,7161 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 100 g 1,8746 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 200g 2,1583 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 350 g 2,7793 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 500 g 3,5841 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,8943 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,2046 € 
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4092 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,7506 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,1612 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 50 g 3,3714 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 100 g 3,7820 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 200g 5,4343 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2326 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 500 g 10,6203 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.000 g 12,0624 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.500 g 17,2102 € 
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 2.000 g 19,4259 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 2,8843 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,4573 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 50 g 3,7247 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,7657 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3922 € 
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 350 g 11,7854 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 500 g 18,6618 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 21,5270 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 34,1338 € 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 38,9091 € 
Justificant de recepció 
Carta Certificada 

Nacional Tots 
0,2653 € 

Justificant de recepció 
Carta Certificada Internacional (Europa) Tots 

1,0792 € 
Justificant de recepció 
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Tots 

1,0792 € 
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g norm 2,2635 € 
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g s/norm 2,3494 € 
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 50 g 2,4258 € 
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 100 g 2,5500 € 
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 200g 2,9607 € 
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 350 g 3,7056 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,6742 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,4573 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 3,6674 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 3,9539 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 200g 5,3101 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2326 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 9,8371 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 11,5276 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,7680 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 18,6523 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 3,0084 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,8202 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 4,0590 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,9186 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,4017 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 10,9354 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,7613 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,9607 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 30,5619 € 
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 37,2473 € 
Justificant de recepció 
urgent Nacional Tots 0,6367 € 
Justificant de recepció 
urgent Internacional Tots 1,1991 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g norm 3,7056 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g s/norm 3,8298 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 50 g 3,9921 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 100 g 4,1545 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 200g 4,4888 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 350 g 5,3101 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 500 g 5,7208 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.000 g 6,5899 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.500 g 6,7905 € 
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 2.000 g 7,2011 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 4,5270 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 5,2719 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 5,5202 € 
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 5,8068 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 200g 7,1629 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 10,2096 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 11,6517 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 13,8293 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 18,9388 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 21,2405 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 5,0141 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 5,5393 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 6,0169 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 7,0197 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 9,4551 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 13,2753 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 19,1012 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 22,6826 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 36,4832 € 
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 40,4467 € 
Notificació 
Administrativa amb JR 

Local Fins 20g norm 1,1238 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 20g s/norm 1,1423 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 50 g 1,1655 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 100 g 1,4431 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 200g 1,6420 € 

Notificació 
Administrativa amb JR 

Local Fins 350 g 2,0029 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 500 g 2,6415 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 1.000 g 2,8591 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 1.500 g 3,0765 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Local Fins 2.000 g 3,2200 € 

Notificació 
Administrativa amb JR 

Grans poblacions Fins 20g norm 1,2336 € 

Notificació 
Administrativa amb JR 

Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2557 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 50 g 1,2824 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 100 g 1,3888 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 200g 1,5796 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 350 g 1,9256 € 

Notificació 
Administrativa amb JR 

Grans poblacions Fins 500 g 2,5378 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.000 g 2,7464 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.500 g 2,9549 € 
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Notificació 
Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 2.000 g 3,0924 € 

Notificació 
Administrativa amb JR 

Resta de destinacions Fins 20g norm 1,7270 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,7591 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 50 g 1,7976 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 100 g 1,9517 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 200g 2,2276 € 

Notificació 
Administrativa amb JR 

Resta de destinacions Fins 350 g 2,7282 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 500 g 3,6139 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,9155 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,2172 € 

Notificació 
Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4162 € 

Certificat Plus Local Fins 20g norm 1,4929 € 
Certificat Plus Local Fins 50 g 1,5406 € 
Certificat Plus Local Fins 100 g 1,8147 € 
Certificat Plus Grans poblacions Fins 20g norm 1,7186 € 
Certificat Plus Grans poblacions Fins 50 g 1,7735 € 
Certificat Plus Grans poblacions Fins 100 g 1,8920 € 
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 20g norm 2,1057 € 
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 50 g 2,1731 € 
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 100 g 2,3270 € 
Reemborsament Nacional Tots 1,3371 € 
Paqueteria Certificada Nacional Fins 1 kg 4,8612 € 
Paqueteria Certificada Nacional Fins 2 kg 5,3483 € 
Paqueteria Certificada Nacional Fins 5 kg 6,2174 € 
Paqueteria Certificada Nacional Fins 10 kg 7,0388 € 
Paqueteria Certificada Nacional Fins 15 kg 9,2641 € 
Paqueteria Certificada Nacional Fins 20 kg 11,1933 € 
Justificant de recepció 
paqueteria Nacional Tots 0,5730 € 

Reemborsament 
paqueteria Nacional Tots 1,2034 € 

Paqueteria Prioritària Internacional Per enviament 19,4832 € 
Paqueteria Prioritària Internacional Per kg o fracció 2,2444 € 
Llibres Local Fins 100 g 0,3266 € 
Llibres Local Fins 200 gr 0,3811 € 
Llibres Local Fins 300 g 0,4718 € 
Llibres Local Fins 400 g 0,5081 € 
Llibres Local Fins 500 g 0,5988 € 
Llibres Local Fins 750 g 0,9345 € 
Llibres Local Fins 1.000 g 1,1523 € 
Llibres Local Fins 1.500 g 1,2430 € 
Llibres Local Fins 2.000 g 2,1322 € 
Llibres Grans poblacions Fins 100 g 0,3232 € 
Llibres Grans poblacions Fins 200 gr 0,3805 € 
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Llibres Grans poblacions Fins 300 g 0,4668 € 
Llibres Grans poblacions Fins 400 g 0,5027 € 
Llibres Grans poblacions Fins 500 g 0,5925 € 
Llibres Grans poblacions Fins 750 g 0,9247 € 
Llibres Grans poblacions Fins 1.000 g 1,1401 € 
Llibres Grans poblacions Fins 1.500 g 1,2299 € 
Llibres Grans poblacions Fins 2.000 g 2,1097 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 100 g 0,3438 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 200 gr 0,4011 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 300 g 0,4966 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 400 g 0,5348 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 500 g 0,6303 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 750 g 0,9837 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,2129 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,3084 € 
Llibres Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,2444 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 100 g 0,7640 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 200 gr 1,4708 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 300 g 2,4258 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 400 g 2,8079 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 500 g 3,0562 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 750 g 3,8871 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.000 g 4,4888 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.500 g 6,9719 € 
Llibres Internacional (Europa) Fins 2.000 g 7,7360 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 100 g 1,1079 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 200 gr 2,1680 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 300 g 3,6961 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 400 g 4,2787 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 500 g 4,7371 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 750 g 6,9719 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 7,7360 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 12,5590 € 
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 14,0394 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 100 g 0,2265 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 200 gr 0,2518 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 300 g 0,3147 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 400 g 0,3336 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 500 g 0,3965 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 750 g 0,6231 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 1.000 g 0,7616 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 1.500 g 0,8245 € 
Publicacions periòdiques Local Fins 2.000 g 1,4099 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 100 g 0,2263 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 200 gr 0,2514 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 300 g 0,3142 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 400 g 0,3330 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 500 g 0,3959 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 750 g 0,6221 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.000 g 0,7604 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.500 g 0,8233 € 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 2.000 g 1,4077 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 100 g 0,2935 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 200 gr 0,3261 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

224/534 

Producte Àmbit Tram de pes Preus 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 300 g 0,4076 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 400 g 0,4321 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 500 g 0,5136 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 750 g 0,8071 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.000 g 0,9865 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,0679 € 
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 2.000 g 1,8262 € 
Bustiatge sense 
destinatari Tots Fins 20g norm 0,0879 € 

Bustiatge personalitzat Tots Fins 20g norm 0,1633 € 
Recerca i tramesa 
d’originals custodiats Tots Tots 38,2024 € 

 
i amb el desglossament  que es relaciona tot seguit: 
 
 Pressupost IVA exclòs IVA (21%) Total IVA inclòs 

ORGT 5.537.190,08 € 1.162.809,92 € 6.700.000,00 € 

Diputació de 
Barcelona 

162.727,27 € 34.172,73 € 196.900,00 € 

Diputació de 
Barcelona 
(enviaments 
internacionals fora 
Unió Europea) 

3.100,00 € 

Exempt 
(Art. 21.1 de la Llei 
37/1992, de 28 de 
desembre, de 
l’Impost sobre el 
Valor Afegit) 

3.100,00 € 

TOTAL 5.699.917,35 € 1.200.082,65 € 6.900.000 € 

 
d’acord amb l’ofici del subdirector de Logística, de data 13 de novembre de 2014, la 
comunicació de la Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de data 12 de novembre 
de 2014 i l’escrit de consentiment del legal representant de l’empresa contractista 3 
d’octubre d’enguany, i de conformitat amb la clàusula 1.6) del PCAP que regeix la 
contractació. 
 
Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa generada per la pròrroga corresponent a 
la Diputació, de 200.000 € (21% IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20210/920/222 de 2015, tot condicionant-la a l’existència de crèdit en el 
corresponent exercici pressupostari i tenint en compte que els preus unitaris del 
contracte podran ser actualitzats de conformitat amb la clàusula 1.23) del PCAP que 
regeix la contractació. 
 
Tercer.-   NOTIFICAR els presents acords a l’empresa contractista, amb domicili social 
a XXX (X), carrer XXX, núm. X, XXX (XXX), per al seu coneixement i efectes.  
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius  
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
despesa i modificació del Servei Hèstia prestat pel  Consorci AOC, a partir de l’1 
de gener de 2015, destinat a la gestió integral del s serveis socials per a la 
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Gerència de Serveis de Benestar Social.-  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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de novembre 
de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), va aprovar, entre d’altres, el conveni 
tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva 
demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament del sistema d’informació de 
serveis socials DIBA–HESTIA. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va aprovar, 
entre d’altres, el dictamen que proposa l’adhesió a la prestació del servei Hèstia als 
ens de la demarcació de Barcelona adherits al conveni regulador de les relacions entre 
la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de Barcelona, per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials Diba-Hèstia d’acord amb les 
condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part del 
Consorci AOC publicades a la seva Seu Electrònica. 
 
Els serveis HESTIA-AOC consisteixen en: 
 

� Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades. 
� Suport per a la configuració (tant usuaris com organització). 
� Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema XISSAP o 

d’altres. 
� Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de 

treball, accés a dades del padró i gestió del mòdul agenda. 
� Formació dels usuaris dels ens locals. 
� Suport per a la gestió d’incidències. 

 
La prestació del servei HESTIA-AOC per part del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya comporta el pagament d’un preu públic establert en funció del nombre 
d’habitants de l’àrea bàsica de serveis socials a la qual es presta el servei i que, en el 
cas de la Diputació de Barcelona, ascendeix a un import per a l’any 2015, de com a 
màxim, cent cinquanta mil (150.000) €, IVA inclòs. 
 
Durant l’any 2014 s’han anat incorporant les àrees bàsiques al servei HESTIA. 
Aquesta incorporació ha estat paulatina al llarg de l’any, així al febrer hi havia 2 àrees, 
al juny 3 i al desembre 20. Durant el 2015 s’ha arribarà a un  total de 42 àrees, 
bàsiques,. el que  suposa que  l’import per l’any 2015 sigui superior. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha dissenyant el model de treball i de suport 
funcional als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que s’ha dotat dels 
recursos necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral del 
servei que ofereix als ens locals de la província que té com a suport tecnològic el 
programari HESTIA, i que es concretarà en que la Corporació assumirà l’any 2015 les 
següents taques: 

 
� Formació dels usuaris dels ens locals. 
� Suport per a la gestió d’incidències. 
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Vist que la posada en marxa d’aquest nou model de treball permetrà assumir amb 
recursos propis part de la gestió fins ara encomanada al consorci AOC, convé adequar 
els serveis prestats d’atenció als usuaris als ens de la demarcació de Barcelona 
adherits al conveni regulador de les relacions entre la Diputació de Barcelona en el 
marc de la prestació del servei HESTIA-AOC. 
 
Vist que està prevista una dotació econòmica en el pressupost de la Corporació del 
2015, a l’aplicació pressupostària G/20300/231/227 de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius per fer front a la despesa, de, com a màxim, 
150.000 € (IVA inclòs).  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre 
de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar els canvis en les serveis prestats pel Consorci AOC en el marc de la 
prestació del Servei Hèstia, que consisteixen en què la Corporació assumirà des de l’1 
de gener de 2015 les següents tasques, abans prestades pel consorci als ens de la 
demarcació de Barcelona adherits al conveni regulador: 
 

� Formació dels usuaris dels ens locals. 
� Suport per a la gestió d’incidències. 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa en concepte de preu públic derivada de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, a partir 
de l’1 de gener de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  G/20300/231/227, en 
la quantitat màxima de 150.000 € IVA inclòs, quedant supeditada la despesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les 
obligacions derivades del servei. El seu pagament es farà efectiu prèvia la presentació 
de les corresponents factures per part del Consorci AOC. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), així com al ens locals adherits al conveni de la Diputació de Barcelona per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA. 
Servei de Programació 
 
32.- Informe de Seguiment del pressupost per progra mes del 3r. trimestre de 
l’any 2014.-  La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 2014. 
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33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, fixar el tipus d’interès a 
subvenir durant l’exercici 2015, el tipus d’interès  d’actualització, l’actualització 
del tipus d’interès bancari, així com la subvenció màxima per municipi dins del 
Programa de Crèdit Local.-  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 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de 
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de 
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats 
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de 
serveis públics.  
 
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la 
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un 
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de 
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments 
municipals. 
 
La Diputació de Barcelona, el 22 de juliol de 2013, va signar una nova acció 
concertada amb el mateix compromís de contractar préstecs amb les millors 
condicions possibles per als anys 2013 i 2014 (acord de la Junta de Govern de 
25.4.2013, relatiu a la selecció de la Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera 
amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local), que es 
prorroga per l’any 2015. 
 
2.- Tipus d’interès a subvencionar per la Diputació  de Barcelona, tipus d’interès 
d’actualització i subvenció màxima per municipi pel  Programa de Crèdit Local. 
 
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada 
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent”, aprovades pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i 
publicades al BOPB de 27.12.2011.  
 
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica: 
 
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus 
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a 
subvencionar (i), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència 
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la 
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb 
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació 
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona 
per aquest programa ”. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

228/534 

Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores, 
estableixen: 
 

“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts 
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent: 
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On: 
 
P = Coeficient respecte a l’import del préstec. 
D = Tipus d’interès del préstec en el moment de la concessió. 
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que 
no podrà superar els deu anys. 
I = Tipus d’interès a subvencionar.” 
 

Així mateix, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Regulades, es disposa 
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a 
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de 
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció. 
 
Per últim, d’acord amb l’article 8 de les Normes Reguladores, el límit màxim de la 
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població 
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per 
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern. 
 
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdi t Local 
 
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que 
disposa l’esmentat article 9 de les normes reguladores de les subvencions a 
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni 
del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a 
subvencionar durant tot l’exercici 2015, ha de ser del 1,75%.  
 
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació dels articles 7 de les mateixes 
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc 
d’Espanya, la mitjana de l'euribor a 3 mesos del mes d’octubre de 2014 és 0,083%. 
 
Finalment, val a dir que en aplicació dels principis de transparència i publicitat que 
regeixen l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació 
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient 
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada 
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per 
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de 
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les 
sobredites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent: 
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Trams de població euros/hab. 
0-2.000 11,51 
2.001-5.000 10,05 
5.001-10.000 7,69 
10.001-20.000 6,23 
20.001-50.000 5,06 
50.001-100.000 4,24 
més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el 
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que 
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior. 
 
4.- Actualització del diferencial ofertat per I'ent itat adjudicatària de I'acció 
concertada. 
 
El punt k de la base 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit, del plec de bases 
que regeixen l’acció concertada 2013-2014, publicat al BOPB el 11 de febrer de 2013, 
regeix l'actualització del diferencial ofertat per I'entitat adjudicatària de I'acció 
concertada, en els següents termes: 
 

“El diferencial ofertat per l’entitat financera adjudicatària de l’acció concertada sobre 
l’Euribor a 3 mesos, s’actualitzarà de manera automàtica i s’aplicarà l’1 de gener del 
segon any de concert i l’1 de gener del tercer any, en cas de pròrroga del concert.  
 
El criteri d’actualització serà que el nou diferencial aplicat mantindrà la diferència 
que existia entre el diferencial sobre l’Euribor de l’entitat adjudicatària i el diferencial 
màxim establert per la “Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les 
operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula 
de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat” vigent en el 
moment de la presentació de les ofertes de les entitats financeres dins de la nova 
acció concertada 2013-2014. 
 
Aquesta diferència s’aplicarà sobre el diferencial fixat per l’esmentada Comissió 
mixta vigent en el mes de novembre anterior a l’entrada en vigor del nou 
diferencial“. 

 
En el moment de la signatura del conveni, el diferencial aprovat per dita Comissió 
mixta era del 5,50%. i el diferencial sobre l’euribor ofert per l’entitat adjudicatària en el 
moment de la presentació de les ofertes de les entitats financeres dins de la nova 
acció concertada 2013-2014 era del 3,75%. La diferència entre els dos diferencials és 
d’un 1,75%. 
 
El diferencial màxim del 24 de juliol de 2014 establert per la "Comissió mixta de 
seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els 
ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal 
en els tributs de l’Estat”, es va modificar a la baixa, i és del 3,50%, vigent a dia d’avui. 
 
El nou tipus d’interès ofert per l’entitat bancària és 1,75%. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.-  FIXAR en un 1,75% el tipus d’interès a subvencionar durant tot l’exercici 
2015, d’acord amb l’article 9 de les normes reguladores de les subvencions a 
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni 
del Programa de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la 
seva sessió de 22 de desembre de 2011 (BOPB  27.12.2011).  
 
Segon.-  FIXAR en un 0,083% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el 
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes 
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local. 
 
Tercer.-  FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2015, en euros per municipi com 
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula 
següent: 
 

Trams de població euros/hab. 
0-2.000 11,51 
2.001-5.000 10,05 
5.001-10.000 7,69 
10.001-20.000 6,23 
20.001-50.000 5,06 
50.001-100.000 4,24 
més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el 
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que 
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior. 
 
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les normes reguladores de les 
subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats 
dins del conveni del Programa de Crèdit Local, aprovades pel Ple corporatiu en sessió 
de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de 27.12.2011. 
 
Un cop calculada la subvenció es podrà arrodonir el préstec a milers d’euros. 
 
Quart.-  FIXAR en un 1,75% l’actualització del tipus ofertat per l’entitat adjudicatària de 
l’acció concertada respectant la diferència del 1,75% entre el diferencial sobre l'Euribor 
de I'entitat adjudicatària i el diferencial màxim establert per la "Comissió mixta de 
seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els 
ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal 
en els tributs de l’Estat”, en el moment de la presentació de les ofertes de les entitats 
financeres dins de l’acció concertada 2013-2014. 
 
Cinquè.- ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2015. 
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Sisè.-  PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
per a coneixement general. 
 
Setè.- DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord 
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació 
de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012. 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, denegar  una 
subvenció a l’Ajuntament de Montmeló, a l’objecte d e subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions de l pressupost 2014.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

L'Ajuntament de Montmeló presentà en data 28 de març de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 600.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Tramitada la sol·licitud i la documentació presentada davant el BANCO DE 
SABADELL, SA, aquest ha tramès, en data 2 de maig de 2014, la comunicació 
següent: 
 

“ 
 

” 
 

Enviada la comunicació a l’ajuntament, es va rebre en data 2 de juny de 2014 una 
comunicació de l’Alcalde sol.licitant la reducció de l’import de l’operació de préstec 
sol.licitat en el marc del PCL 2014, que es reprodueix a la comunicació: 
 

 
 

Tramitada la sol·licitud i la documentació presentada davant el BANCO DE 
SABADELL, SA, aquest ha tramès, en data 24 de juliol de 2014, la comunicació 
següent: 

La Base 17.2 del Plec de Bases reguladores del procés de selecció (BOPB de 11 de 
febrer de 2013) disposa: 
 

“El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la gestió 
d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada sol·licitud, sobre 
la quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit concertada.  
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L’entitat financera seleccionada haurà de donar resposta, en un termini de 15 dies 
hàbils, sobre la viabilitat de l’operació. 
 
Quant l’entitat peticionaria reuneixi les condicions legals per endeutar-se i, en el cas 
que sigui necessària, disposi de l’autorització del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i l’entitat financera seleccionada tingui 
dubtes sobre la seva viabilitat, serà la Comissió d’avaluació del concert 
l’encarregada de resoldre aquests expedients.” 

 
Vista l’esmentada comunicació de l’entitat bancària, cal interpretar que aquesta ha 
considerat no viable l’operació i, conseqüentment, s’ha procedit a sotmetre a la 
Comissió d’avaluació del concert l’anàlisi d’aquest expedient. 
 
Reunida la Comissió el passat 24 de juliol de 2014, el Banco de Sabadell, SA reitera 
que l’operació de préstec sol·licitada per l’ajuntament de Ajuntament de Montmeló 
presenta problemes financers per poder concedir-li l’import sol·licitat i considera que no 
és viable. 
 
Sobre la base d’aquesta argumentació, es proposa la denegació de la subvenció del 
tipus d’interès d’aquest en el marc del Programa de Crèdit Local. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon 
a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
ÚNIC.- DENEGAR la concessió d’una subvenció a l'Ajuntament de Montmeló per 
subsidiar el préstec sol·licitat a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 28 de març de 2014, en base als arguments detallats a la part expositiva. 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 20.296,28 € (vint mil dos-c ents noranta-sis euros amb 
vint-i-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Cabrils a l ’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversion s del pressupost 2014.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Cabrils presentà en data 28 d'octubre de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 148.946 € 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 Cabrils. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 148.946 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 148.946 € 
amb una subvenció d’import de 20.296,28 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 A C O R D S 
 

Primer.-  SUBVENIR en un import de vint mil dos-cents noranta-sis euros amb vint-i-
vuit cèntims (20.296,28) € a l'Ajuntament de Cabrils 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 28 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 Cabrils, 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. 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 55.187,73 € (cinquanta-cinc  mil cent vuitanta-set euros 
amb setanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Martor elles a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar le s inversions del pressupost 
2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Martorelles presentà en data 14 d'octubre de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 405.000 € 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 Martorelles. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 405.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 405.000 € 
amb una subvenció d’import de 55.187,73 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

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

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 A C O R D S 
 

Primer.-  SUBVENIR en un import de cinquanta-cinc mil cent vuitanta-set euros amb 
setanta-tres cèntims (55.187,73) € a l'Ajuntament de Martorelles per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
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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 14        
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 Martorelles, 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. 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 58.458,11 € (cinquanta-vuit  mil quatre-cents cinquanta-
vuit euros amb onze cèntims), a l'Ajuntament de Col lbató a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar le s 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 Collbató presentà en data 17 de novembre de 2014 una sol·licitud 
d'un préstec de 429.000 € 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 Collbató. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 429.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona  subvenciona    
429.000€ amb una subvenció d’import de 58.458,11 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  SUBVENIR en un import de cinquanta-vuit mil quatre-cents cinquanta-vuit 
euros amb onze cèntims (58.458,11) € a l'Ajuntament de Collbató per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 17 de 
novembre 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 Collbató, 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. 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 34.066,50 € (trenta-quatre mil seixanta-sis euros amb 
cinquanta cèntims), a l'Ajuntament de l’Ametlla del  Vallès a l’objecte de subsidiar 
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el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar le s inversions del pressupost 
2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès presentà en data 13 de novembre de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec de 250.000 € 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 l'Ametlla del Vallès. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 250.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona    
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250.000€ amb una subvenció d’import de 34.066,50 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  SUBVENIR en un import de trenta-quatre mil seixanta-sis euros amb 
cinquanta cèntims (34.066,50) € a l'Ajuntament de l'Ametlla 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 13 de 
novembre 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 l'Ametlla 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. 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 42.514,99 € (quaranta-dos m il cinc-cents catorze euros 
amb noranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Navàs a  l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les i nversions del pressupost 
2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
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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 Navàs presentà en data 7 de novembre de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 312.000 € 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 Navàs. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 312.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona    
312.000€ amb una subvenció d’import de 42.514,99 €, 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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  SUBVENIR en un import de quaranta-dos mil cinc-cents catorze euros amb 
noranta-nou cèntims (42.514,99) € a l'Ajuntament de Navàs 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 7 de novembre 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 Navàs, 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. 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 89.000 € (vuitanta-no u mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Campanar” al 0% d’interès i a ret ornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament d’Alpens.-  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'Alpens, presentada en data 
14/11/2014 per finançar la inversió “Campanar” i que aquesta compleix els requisits 
establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Alpens  
Actuació:  Campanar 
Import crèdit:  89.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 122/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-nou mil euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 13.866,60 € (tretze m il vuit-cents seixanta-sis euros 
amb seixanta cèntims), per a finançar l’actuació lo cal “Instruments musicals i 
jocs parcs” al 0% d’interès i a retornar en 5 anual itats, a l’Ajuntament de  
Balsareny.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
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 Balsareny, presentada en 
data 7/11/2014 per finançar la inversió “Instruments musicals i jocs parcs” 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:  Ajuntament de Balsareny  
Actuació:  Instruments musicals i jocs parcs 
Import crèdit:  13.866,60 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 119/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de tretze mil vuit-cents seixanta-sis 
euros amb seixanta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 138.201,48 € (cent tr enta-vuit mil dos-cents un 
euros amb quaranta-vuit cèntims), per a finançar l’ actuació local “Inversions 
2014 obres” al 0% d’interès i a retornar en 10 anua litats, a l’Ajuntament de  
Balsareny.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
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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 Balsareny, presentada en 
data 7/11/2014 per finançar la inversió “Inversions 2014 obres” 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:  Ajuntament de Balsareny  
Actuació:  Inversions 2014 obres 
Import crèdit:  138.201,48 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 120/2014 

 

Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-vuit mil dos-cents un 
euros amb quaranta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 7.000 € (set mil euro s), per a finançar l’actuació 
local “Carrers Hospital i Pujolet, complement” al 0 % d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Cardona.-  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 Cardona, presentada en 
data 10/11/2014 per finançar la inversió “Carrers Hospital i Pujolet, complement.” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Cardona  
Actuació:  Carrers Hospital i Pujolet, complement. 
Import crèdit:  7.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 116/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de set mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinqu anta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Enllumenat” al 0% d’interès i a r etornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Castellcir.-  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 Castellcir, presentada en 
data 21/11/2014 per finançar la inversió “Enllumenat” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Castellcir  
Actuació:  Enllumenat 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 131/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 €  (cent vint -i-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Enllumenat barri Montflo rit” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
presentada en data 5/11/2014 per finançar la inversió “Enllumenat barri Montflorit” 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:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Enllumenat barri Montflorit 
Import crèdit:  125.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 117/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint-i-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta m il euros), per a finançar 
l’actuació local “Enllumenat municipal” al 0% d’int erès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès .- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
presentada en data 5/11/2014 per finançar la inversió “Enllumenat municipal” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Enllumenat municipal 
Import crèdit:  50.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 118/2014 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 95.331 € (noranta-cin c mil tres-cents trenta-un 
euros), per a finançar l’actuació local “Horts av. Montserrat, 1a f.” al 0% d’interès 
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i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Ll içà de Vall.- 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 Lliçà de Vall, presentada en 
data 25/11/2014 per finançar la inversió “Horts av. Montserrat, 1a f.” 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:  Ajuntament de Lliçà de Vall  
Actuació:  Horts av. Montserrat, 1a f. 
Import crèdit:  95.331 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 134/2014 
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Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-cinc mil tres-cents trenta-
un euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 

Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 

48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 79.669 € (setanta-nou  mil sis-cents seixanta-nou 
euros), per a finançar l’actuació local “Xarxa aigu a Sant Baldiri” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Lliç à de Vall.-  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 Lliçà de Vall, presentada en 
data 25/11/2014 per finançar la inversió “Xarxa aigua Sant Baldiri” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Lliçà de Vall  
Actuació:  Xarxa aigua Sant Baldiri 
Import crèdit:  79.669 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 135/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-nou mil sis-cents 
seixanta-nou euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€ (cent setant a-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Pista poliesportiva” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Matadepera.-  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 Matadepera, presentada en 
data 12/11/2014 per finançar la inversió “Pista poliesportiva” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Matadepera  
Actuació:  Pista poliesportiva 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 124/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.-  FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setan ta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Remodelació can Saurina”  al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Montornès del V allès.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
presentada en data 6/11/2014 per finançar la inversió “Remodelació can Saurina” 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:  Ajuntament de Montornès del Vallès  
Actuació:  Remodelació can Saurina 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 114/2014 

 
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.  
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 7.120,66 € (set mil c ent vint euros amb seixanta-sis 
cèntims), per a finançar l’actuació local “Compra b éns mobles” al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament d’Olivel la.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Olivella, presentada en data 
23/10/2014 per finançar la inversió “Compra béns mobles” 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:  Ajuntament d'Olivella  
Actuació:  Compra béns mobles 
Import crèdit:  7.120,66 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 125/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de set mil cent vint euros amb 
seixanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 € (setanta mil  euros), per a finançar 
l’actuació local “Enllumenat” al 0% d’interès i a r etornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Rellinars.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Rellinars, presentada en 
data 10/11/2014 per finançar la inversió “Enllumenat” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Rellinars  
Actuació:  Enllumenat 
Import crèdit:  70.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 121/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
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53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 46.066,91 € (quaranta -sis mil seixanta-sis euros 
amb noranta-un cèntims), per a finançar l’actuació local “Arranjament carrer 
Balmes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualita ts, a l’Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
presentada en data 21/11/2014 per finançar la inversió “Arranjament carrer Balmes” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  
Actuació:  Arranjament carrer Balmes 
Import crèdit:  46.066,91 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 133/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-sis mil seixanta-sis 
euros amb noranta-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 32.996,70 € (trenta-d os mil nou-cents noranta-sis 
euros amb setanta cèntims), per a finançar l’actuac ió local “Enderroc can 
Bargay” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualita ts, a l’Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
presentada en data 21/11/2014 per finançar la inversió “Enderroc can Bargay” 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 
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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. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  
Actuació:  Enderroc can Bargay 
Import crèdit:  32.996,70 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 132/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-dos mil nou-cents noranta-
sis euros amb setanta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 44.286,21 € (quaranta -quatre mil dos-cents 
vuitanta-sis euros amb vint-i-un cèntims), per a fi nançar l’actuació local “Parcs i 
jardins” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualit ats, a l’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
presentada en data 18/11/2014 per finançar la inversió “Parcs i jardins” 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:  Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  
Actuació:  Parcs i jardins 
Import crèdit:  44.286,21 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 129/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-quatre mil dos-cents 
vuitanta-sis euros amb vint-i-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 130.713,79 € (cent tr enta mil set-cents tretze euros 
amb setanta-nou cèntims), per a finançar l’actuació  local “Enllumenat i camí 
Farinera” al 0% d’interès i a retornar en 10 anuali tats, a l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
presentada en data 18/11/2014 per finançar la inversió “Enllumenat i camí Farinera” 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:  Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  
Actuació:  Enllumenat i camí Farinera 
Import crèdit:  130.713,79 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 128/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta mil set-cents tretze 
euros amb setanta-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setan ta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Supressió barreres i mil lora mobilitat” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant  Quirze del Vallès.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 
presentada en data 14/11/2014 per finançar la inversió “Supressió barreres i millora 
mobilitat” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  
Actuació:  Supressió barreres i millora mobilitat 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 126/2014 

 
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.  
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la 
modificació parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€ (cent 
setanta-cinc mil euros) atorgat per finançar l’actu ació local “Planta biomassa, 1a 
f.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,  mantenint 152.527,34 € (cent 
cinquanta-dos mil cinc-cents vint-i-set euros amb t renta-quatre cèntims) a 
l’esmentada finalitat i destinant 22.472,66 € (vint -i-dos mil quatre cents setanta 
dos euros amb seixanta sis cèntims) al finançament de l’actuació “Enderroc 
garatges i voreres Espelt”, amb les condicions inic ials, a l’Ajuntament d’Òdena.-  
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 d’Òdena: 
 

Actuació:  Plata biomassa, 1ª. f 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2013 

 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 19/11/14, per destinar 22.472,66 € a “Enderroc 
garatges i voreres Espelt”. 
 
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 
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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. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 19/12/13 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament d’Òdena  
Actuació:  Plata biomassa, 1ª. f 
Import crèdit:  152.527,34 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2013 

 
Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de vint-i-dos mil quatre-cents setanta-dos euros 
amb seixanta-sis cèntims. 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 22.472,66 € (vint-i-d os mil quatre-cents setanta-dos 
euros amb seixanta-sis cèntims), provinents del crè dit per a “Planta biomassa, 
1a f.”, per a finançar l’actuació local “Enderroc g aratges i voreres Espelt”” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment d’Òdena.-  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 d’Òdena: 
 

Actuació:  Plata biomassa, 1ª. f 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2013 

 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 19/11/14, per destinar 22.472,66 € a “Enderroc 
garatges i voreres Espelt”. 
 
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 “Planta biomassa, 1ª. f ”. 
 

Ens local:  Ajuntament d'Òdena  
Actuació:  Enderroc garatges i voreres Espelt 
Import crèdit:  22.472,66 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 130/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-dos mil quatre-cents 
setanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 

 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
60.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la modificació 
parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’impo rt 24.606 € (vint-i-quatre mil sis-
cents sis euros) atorgat per finançar l’actuació lo cal “Neteja forestal les 
Colines”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anuali tats, mantenint 5,49 € (cinc 
euros amb quaranta-nou cèntims) a l’esmentada final itat i destinant 24.600,51 €  
(vint-i-quatre mil sis-cents euros amb cinquanta-un  cèntims) al finançament de 
l’actuació “Compra vehicles”, al 0% d’interès i a r etornar en 5 anualitats, a 
l’Ajuntament d’Olivella.- 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 25/7/13, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Olivella: 
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Actuació:  Neteja forestal les Colines 
Import crèdit:  24.606 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2013 

 
En data 16/12/13 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 23/10/14, per destinar 24.600,61 € a “Adquisició 
vehicles”. 
 
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. 
 

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 25/7/13 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament d’Olivella  
Actuació:  Neteja forestal les Colines 
Import crèdit:  5,49 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2013 

 

Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de vint-i-quatre mil sis-cents euros amb cinquanta-
un cèntims. 
 

Tercer.-  ENTENDRE aplicable el conveni signat en 16/12/13 en tot el que no modifica 
el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
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61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 24.600,51 € (vint-i-q uatre mil sis-cents euros amb 
cinquanta-un cèntims), provinents del crèdit per a “Neteja forestal les Colines”, 
per a finançar l’actuació local “Compra vehicles” a l 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats, a l’Ajuntament d’Olivella.-  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 25/7/13, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Olivella: 
 

Actuació:  Neteja forestal les Colines 

Import crèdit:  24.606 € 

Interès:  0% 
Anualitats:  10 

Referència: 38/2013 
 
En data 16/12/13 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 23/10/14, per destinar 24.600,61 € a “Adquisició 
vehicles”. 
 
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. 
 
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 “Neteja Forestal les Colines”:  
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Ens local:  Ajuntament d’Olivella  
Actuació:  Adquisició vehicles 
Import crèdit:  24.600,51 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 85/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-quatre mil sis-cents euros 
amb cinquanta-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 

 
Tercer.-  ENTENDRE aplicable el conveni signat en 16/12/13 en tot el que no modifica 
el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 5,49 € (cinc  euros amb quaranta-nou 
cèntims), concedit per a finançar l’actuació local “Neteja forestal les Colines” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Aju ntament d’Olivella.-  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 25/7/13, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Olivella: 
 

Actuació:  Neteja forestal les Colines 
Import crèdit:  24.606 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2013 

 
Vista la renúncia a l’esmentat crèdit, formulada per l’Ajuntament en data 12/11/14.  
 
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 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  ACCEPTAR la renúncia de la part següent del crèdit concedit per acord de la 
Junta de Govern de data 25/7/13  
 

Ens: Ajuntament d’Olivella 
Actuació:  Neteja forestal les Colines 
Import crèdit:  5,49 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2013 

 
Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de cinc euros amb quaranta-nou cèntims.  
 
63.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la modificació 
parcial de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’impo rt 91.708,94 € (noranta-un mil 
set-cents vuit euros amb noranta-quatre cèntims) at orgat per finançar l’actuació 
local “Compra escombradora i camió elevador”, al 0%  d’interès i a retornar en 5 
anualitats, mantenint 19.713,14 € (dinou mil set-ce nts tretze euros amb catorze 
cèntims) a l’esmentada finalitat i destinant 71.995  € (setanta-un mil nou-cents 
noranta-cinc euros) al finançament de l’actuació “T orre vigilància i Dr. Furest”, al 
0% d’interès i 10 anys d’amortització, a l’Ajuntame nt de Sant Pol de Mar.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10/7/14, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar: 
 

Actuació:  Compra escombradora i camió elevador 
Import crèdit:  91.708,94 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 32/2014 

 
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 19/8/14, per destinar 71.995 € a “Torre vigilància i 
Dr. Furest”. 
 
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.-  MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 10/7/14 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar  
Actuació:  Compra escombradora i camió elevador 
Import crèdit:  19.713,94 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 32/2014 

 
Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de setanta-un mil nou-cents noranta-cinc 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.  
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 71.995 € (setanta-un mil nou-cents noranta-cinc 
euros), provinents del crèdit per a “Compra escombr adora i camió elevador”, per 
a finançar l’actuació local “Torre vigilància i Dr.  Furest” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant P ol de Mar.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10/7/14, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar: 
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Actuació:  Compra escombradora i camió elevador 
Import crèdit:  91.708,94 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 32/2014 

 
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 19/8/14, per destinar 71.995 € a “Torre vigilància i 
Dr. Furest”. 
 
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. 
 
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 “Compra escombradora i camió elevador”. 
 
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Actuació:  Torre vigilància i Dr. Furest 
Import crèdit:  71.995 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 99/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-un mil nou-cents noranta-
cinc 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 
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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.  
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 23.009€ (vin t-i-tres mil nou euros), 
concedit per a finançar l’actuació local “Rehabilit ació casa consistorial” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Vallbona d’Anoia.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 24/7/14, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia 
 

Actuació:  Rehabilitació Casa Consistorial 
Import crèdit:  23.009 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 31/2014 

 
Vista la renúncia a l’esmentat crèdit, formulada per l’Ajuntament en data 25/10/14. 
 
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 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer.-  ACCEPTAR LA RENÚNCIA al crèdit següent, concedit per acord de la Junta 
de Govern de data 19/12/13  
 

Ens: Ajuntament de Vallbona d’Anoia 
Actuació:  Rehabilitació Casa Consistorial 
Import crèdit:  23.009 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 31/2014 
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Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de vint-i-tres mil nou euros.  
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, declarar 
un conjunt de béns mobles, com a efectes no utilitz ables, donar-los de baixa 
de l’inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta  a favor de diferents entitats i 
Ajuntaments.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Oficina del Pla Jove i la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística d’aquesta 
Corporació, han comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
que s’han de tramitar els expedients administratius oportuns per a la cessió de 
béns mobles a diferents Entitats i Ajuntaments.  
 
Atès que les diferents Entitats i Ajuntaments, han sol·licitat a la Diputació de 
Barcelona la cessió de béns mobles.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 6 de 
novembre de 2014, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la 
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques, i al seu grau d’obsolescència.  
 
Atès que les Entitats i Ajuntaments, s’han mostrat interessats en els esmentats 
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits 
en el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels 
criteris per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades 
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 6 de novembre de 2014.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 
de juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 
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). 
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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.- DECLARAR els béns mobles relacionats a l’annex, que seran cedits a 
diferents Entitats i  Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la 
cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996), amb el següent resum: 
 

- Ajuntament de Badalona: 1 taulell 
- Ajuntament de Cabrera de Mar: mobiliari d’oficina 
- Escola Gavina: mobiliari escolar i d’oficina 

 
Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a les Entitats i 
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya. 
 
Quart.- CONDICIONAR  l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les Entitats i Ajuntaments, que hauran de ser notificats a la 
Diputació de Barcelona. 
 

Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a les Entitats i Ajuntaments per al seu 
coneixement i efectes. 
 

67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar i 
convalidar, amb efectes 1 d’octubre de 2013, el con veni de cessió d’ús del 
Pavelló Cambó del recinte de la Maternitat, juntame nt amb els béns mobles que 
té assignats, a favor de la Xarxa Audiovisual Local , SL.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

La Diputació de Barcelona és propietària del Pavelló Cambó del Recinte de la 
Maternitat, situat a Barcelona, Travessera de les Corts, 131-159, de 3.119,27 m2 de 
superfície construïda, que consta de plantes baixa, altell, primera, segona, tercera i 
coberta, i que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu 
XXX, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 

En sessió plenària de 25 d’octubre de 2012 s’acordà, per una banda, l’aprovació 
definitiva de la constitució de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (en 
endavant XAL, SL) i, d’altra banda, la dissolució de l’entitat pública empresarial Xarxa 
Audiovisual Local, a la qual succeí universalment la nova societat mercantil un cop 
constituïda, així com la subrogació d’aquesta societat mercantil en el personal, tot 
respectant salaris, categories i resta de drets, en els convenis, contractes i altres 
instruments jurídics, en els béns i drets i, en general, en tots els drets i obligacions de 
la XAL. 
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La Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat de capital íntegrament de la Diputació 
de Barcelona, la qual té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter 
econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la 
comunicació local. 
 
L’article 3 dels Estatuts socials de la XAL, SL, publicats al BOPB el 10 de desembre de 
2012, fixa el seu domicili social a la ciutat de Barcelona, al Pavelló Cambó del Recinte 
de la Maternitat de Barcelona. 
 
En els acords de constitució de la XAL, SL s’estableix que aquesta ubicarà el nou 
centre de treball al pavelló Cambó, trasllat que es farà efectiu en el moment que 
finalitzin les obres necessàries per tal d’adaptar les seves instal·lacions a les 
necessitats de la XAL, SL. 
 
Per decret del president delegat de la llavors anomenada Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns de 28 de gener de 2013 s’aprovà, entre d’altres, la cessió d’ús a favor de la 
Xarxa Audiovisual Local, SL, amb caràcter temporal, de l’edifici Pavelló Ponent del 
Recinte de la Maternitat de Barcelona, a partir de l’1 de gener de 2013 i fins a la data 
d’acabament de les obres del Pavelló Cambó. 
 
Una vegada finalitzades les obres del Pavelló Cambó, i instal·lada definitivament la 
XAL, SL en aquest edifici l’1 d’octubre de 2013, la Diputació de Barcelona creu oportú 
proposar la convalidació, amb efectes d’aquesta data, de la cessió d’ús d’aquest 
edifici, juntament amb els béns mobles que té assignats, a favor de l’esmentada 
societat, amb caràcter gratuït i per un període de quatre anys, mitjançant la signatura 
d’un conveni. 
 
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 4 de novembre 
de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i 
en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
Vist que l’article 145.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, no bàsic, permet la cessió d’ús dels béns o drets amb 
l’obligació del cessionari de destinar els béns a la finalitat expressada en el 
corresponent acord. 
 
Vist que el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals no regula estrictament la cessió d’ús gratuïta per un temps 
determinat, però, si regula en els articles 75 i ss la cessió en precari de l’ús dels béns 
patrimonials a altres administracions o entitats públiques o privades sense ànim de 
lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre en 
benefici d’interessos de caràcter local, articles que serien aplicables per assimilació en 
aquest supòsit i que permeten l’adjudicació directa quan ho requereixen les 
peculiaritats del bé o els interessos locals a satisfer. 
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Vist l’article 186 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, no bàsic, el qual estableix la possibilitat de celebrar 
convenis amb altres Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret 
públic o de dret privat que pertanyin el sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions 
de caràcter patrimonial. 
 
Vistos els articles 57.3 i 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a la 
convalidació d’actes i efectes retroactius. 
 
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 3.2.f) en 
concordança amb el 3.4.i) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 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 .- APROVAR I CONVALIDAR, amb efectes 1 d’octubre de 2013, la minuta de 
conveni que regula la cessió d’ús de l’edifici Pavelló Cambó, situat al Recinte de la 
Maternitat de Barcelona, Travessera de les Corts, 131-159, juntament amb els béns 
mobles que té assignats, a favor de la societat Xarxa Audiovisual Local, SL, d’acord 
amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL, SL PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE L’EDIFICI PAVELLÓ  CAMBÓ DEL RECINTE DE 
LA MATERNITAT, SITUAT A BARCELONA, A LA TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-
159, AIXÍ COM DELS BÉNS MOBLES QUE TÉ ASSIGNATS. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per -------------------------------------------------- 
 
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, representada per ------------------------------------------- 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona és propietària del Pavelló Cambó del Recinte de la 
Maternitat, situat a Barcelona, a la Travessera de les Corts, 131-159, que consta inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu XXX, amb la naturalesa jurídica de 
bé patrimonial. 
 
II. Que en sessió plenària de 25 d’octubre de 2012 s’acordà, per una banda, l’aprovació 
definitiva de la constitució de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant 
XAL, SL) i, d’altra banda, la dissolució de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual 
Local (XAL), a la qual succeí universalment la nova societat mercantil un cop constituïda, 
així com la subrogació d’aquesta societat mercantil en el personal, tot respectant salaris, 
categories i resta de drets, en els convenis, contractes i altres instruments jurídics, en els 
béns i drets i, en general, en tots els drets i obligacions de la XAL. 
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III. Que la XAL, SL és una societat de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona, la 
qual té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, de 
desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local. 
 
IV. Que l’article 3 dels Estatuts socials de la XAL, SL, publicats al BOPB el 10 de desembre 
de 2012, fixa el seu domicili social a la ciutat de Barcelona, Pavelló Cambó del Recinte de la 
Maternitat de Barcelona. 
 
V. Que en els acords de constitució de la XAL, SL s’estableix que aquesta ubicarà el nou 
centre de treball en el Pavelló Cambó, ubicació que es faria efectiva en el moment de 
finalització de les obres necessàries per tal d’adaptar les seves instal·lacions a les 
necessitats de la XAL, SL. 
 
VI. Que per decret del president delegat de la llavors anomenada Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns de 28 de gener de 2013 s’aprovà, entre d’altres, la cessió d’ús a favor de la XAL, SL, 
amb caràcter temporal, de l’edifici Pavelló Ponent del Recinte de la Maternitat de Barcelona, 
a partir de l’1 de gener de 2013 i fins a la data d’acabament de les obres del Pavelló Cambó. 
 
VII. Que una vegada finalitzades les obres del Pavelló Cambó i instal·lada definitivament la 
XAL, SL en aquest l’1 d’octubre de 2013, i posades d’acord ambdues parts, és voluntat de la 
Diputació de Barcelona tramitar la convalidació, amb efectes d’aquesta data, de la cessió 
d’ús del referit edifici, amb caràcter gratuït i per un temps determinat, juntament amb els 
béns mobles que té assignats. 
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, acorden subscriure un conveni d’acord amb els següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús, per part de la Diputació de Barcelona a favor de 
la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL, SL) del Pavelló Cambó del Recinte de la 
Maternitat, juntament amb els béns mobles que té assignats i que es detallen en l’annex 
adjunt, el qual està situat a Barcelona, a la Travessera de les Corts, 131-159, de 3.119,27 
m2 de superfície construïda, que consta de plantes baixa, altell, primera, segona, tercera i 
coberta, el qual figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi XXX, amb la 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
Segon.- Destinació 
 
La XAL, SL fixa el seu domicili social en el Pavelló Cambó, d’acord amb allò previst en 
l’article 3 dels Estatuts socials de la XAL; SL, publicats al BOPB el 10 de desembre de 2012. 
 
Així mateix, s’autoritza a la XAL, SL per tal que permeti la utilització de part d’aquest espai a 
d’altres entitats relacionades amb l’àmbit de la comunicació. 
 
Tercer.- Contraprestació econòmica 
 
La present cessió d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació 
econòmica. 
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Quart.- Termini, vigència i eficàcia del conveni 
 
El present conveni tindrà una durada de quatre anys i entrarà en vigor a comptar des de l’1 
d’octubre de 2013, moment a partir del qual estarà plenament vigent i desplegarà tots els 
seus efectes.  
 
Cinquè.- Despeses i impostos 
 
La XAL, SL assumirà, a partir de l’1 de gener de 2015, totes les despeses que puguin 
originar-se en concepte de l’Impost sobre Béns Immobles, així com d’altres impostos i taxes 
estatals i municipals i altres despeses de l’edifici que siguin repercutibles, com ara el servei 
de neteja, el manteniment de la climatització, etc. 
 
Així mateix, a partir de l’1 de gener de 2015, la XAL, SL assumirà el pagament de la part 
proporcional de les despeses que trimestralment li facturarà la Diputació de Barcelona 
derivades del manteniment dels espais exteriors d’ús general del Recinte, jardineria, 
manteniment de l’enllumenat públic, de les xarxes de serveis i clavegueram, vigilància, 
neteja i de totes aquelles que, amb caràcter general, resultin del funcionament normal del 
Recinte. 
 
El coeficient de participació serà el que fixi la Comissió d’Administració del Recinte 
Maternitat. 
 
La XAL, SL designarà un representant que s’incorporarà a la Comissió d’Administració del 
Recinte Maternitat. 
 
Sisè.- Obres 
 
La XAL, SL no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària o estructural en l’edifici 
cedit en ús, fora de petites reparacions de manteniment d’instal·lacions, sense l’autorització 
expressa de la Diputació de Barcelona. 
 
L’autorització necessària per a la realització de qualsevol tipus d’obra requerirà sol·licitud 
prèvia acompanyada de memòria o projecte d’obres, que haurà de ser informada per la 
Subdirecció d’Edificació de la Corporació i, en tot cas, la realització dels treballs seran a 
càrrec de la XAL, SL. 
 
En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de la XAL, SL els costos relatius a les llicències 
d’activitat i d’obres que sigui necessari tramitar. 
 
Setè.- Estat de l’edifici 
 
La Diputació de Barcelona cedeix l’edifici lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Vuitè.- Pla d’autoprotecció 
 
La Diputació de Barcelona farà lliurament a la XAL, SL del pla d’autoprotecció de l’edifici, tot 
acompanyant la documentació en suport digital. 
 
La XAL, SL resta obligada a mantenir i revisar aquest pla i té el deure de coordinar-se i 
cooperar amb el pla d’autoprotecció de la resta del Recinte Maternitat elaborat per la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 24 de la llei 31/95, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, i articles 6,7 i 8 del Reial decret 17/2004, de 30 de gener, 
mitjançant el qual s’aprova el reglament que la desenvolupa. 
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Novè.- Seguretat  
 
La Diputació de Barcelona prestarà el servei de control d’accessos de vehicles en el Recinte 
Maternitat i el servei de vigilància d’exteriors. 
 
Desè.- Utilització del Recinte comú 
 
La XAL, SL es compromet a fer una utilització del Recinte comú de la Maternitat conforme a 
les directrius establertes a l’efecte i aprovades per la Diputació de Barcelona i en el sí de la 
mateixa Comissió d’Administració del Recinte. 
 
Onzè.- Comptadors i subministraments continus 
 
Els serveis d’aigua, electricitat i telèfon de l’edifici cedit aniran a càrrec de la XAL, SL. 
 
Qualsevol instal·lació que afecti o pugui afectar al Recinte o generi algun tipus de servitud, 
haurà de ser prèviament aprovada per la Diputació de Barcelona. 
 
Dotzè.- Responsabilitats i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil 
o penal per les vicissituds que es puguin produir en el Pavelló Cambó cedit en ús a favor de 
la XAL, SL. 
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general de l’edifici objecte de 
cessió. 
 
La XAL, SL serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les persones, 
els béns i els espais utilitzats sempre que hagi causa imputable al funcionament i/o a les 
activitats que s’hi desenvolupen. 
 
En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 
perjudicis, la XAL, SL rescabalarà a la Diputació el seu import, sempre que hi hagi causa 
imputable al funcionament  i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sense perjudici que 
pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 
 
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, la XAL, SL contractarà o inclourà a les 
seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, l’edifici objecte de 
cessió d’ús, per tal de cobrir els danys que per determinades causes es puguin produir, i 
haurà de lliurar certificat de la companyia asseguradora acreditant l’esmentada cobertura. 
 
Les indemnitzacions que es puguin produir com a conseqüència de l’anteriorment esmentat 
es destinaran per la XAL, SL, a reparar els danys causats o per fer front a qualsevol 
responsabilitat derivada dels riscos coberts.  
 
Les obres a realitzar per aquest concepte es regularan d’acord amb allò previst en el pacte 
sisè. 
 
Tretzè.- Limitacions 
 
La XAL, SL no podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma l’edifici objecte 
del present conveni, ni els drets que se li atorguen en el mateix. 
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Catorzè.- Causes d’extinció del conveni 
 
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, el conveni s’extingirà:  

 
a) Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes. 
 
b) Per la destinació dels espais cedits en ús a finalitats que es considerin inadequades o 

suposin un perill per l’estat de l’immoble, supòsit en el qual revertiran de forma 
automàtica a la Diputació de Barcelona. 

 
Quinzè.- Reversió i obres de millora 
 
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització del mateix, l’edifici cedit d’acord 
amb el present conveni revertirà a la Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, 
instal·lacions i millores efectuades. 
 
Setzè.- Devolució de l’edifici 
 
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, la XAL, SL 
haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona la possessió de l’edifici mitjançant la devolució 
de les claus, així com els duplicats que hagués realitzat, en el moment de la finalització o 
extinció d’aquest. 
 
En el moment del lliurament, l’edifici i totes les seves instal·lacions hauran d’estar en el 
mateix estat de manteniment i conservació que en el moment de la signatura del conveni.  
 
Dissetè.- Naturalesa del conveni 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de 
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós 
administratiu amb competència a la província de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Segon.-  SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i un edicte que 
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Tercer.-  DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Quart.-  FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels 
presents acords. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients. 
 
Intervenció General 
 
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
modificació del model tipus de resolució a adoptar per l’Alcalde o President de 
l’Ens o Organisme que desitja accedir al servei de recepció de factures per via 
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electrònica (Servei e-FACT) del protocol del conven i de l’assumpció de 
l’Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL) i donar el consentiment a la 
recepció de facturació electrònica.-  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: 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
D’acord amb allò previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (en endavant, LRBRL), el Ple de la Diputació de Barcelona 
reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2005, va aprovar la realització de les 
actuacions d’assistència i cooperació local relatives a l’assumpció per la Diputació de 
Barcelona, de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant 
ASGEL), mitjançant l’institut jurídic de l’encàrrec de gestió per part d’aquells municipis 
de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05). 
 
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels 
Ajuntaments que volguessin aprovar l’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de 
Barcelona per a que aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació 
local que integren l’ASGEL. Aquest Conveni tipus fou publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005. 
 
A l’acord tercer d’aquest acte s’aprovà també el protocol dels diferents serveis oferts, 
el qual, d’acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura 
com un complement del propi Conveni on es detallen l’abast i les característiques dels 
diferents serveis que integren l’ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de 
l’ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. 
 
En data de 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovà una modificació del protocol complementari a l’esmentat Conveni tipus, als 
efectes de regular, entre d’altres, el servei de recepció de factures per via electrònica 
(e.FACT). Aquest Acord (núm. 910/10) fou publicat al BOPB de 7 de desembre de 
2010.  
 
En data de 27 de març de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovà una nova modificació de l’esmentat protocol complementari, amb l’objecte 
d’incloure com a beneficiaris de les actuacions dels punts 1.1 a 1.6 incloses en el 
protocol de l’ASGEL als municipis amb tram de població de 20.000 a 30.000 habitants, 
així com la resta de variacions esmentades a la part expositiva del corresponent 
dictamen. Aquest Acord (núm. 116/14) fou publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014.  
 
D’acord amb el resolutiu segon del referit Acord núm. 910/10, la Junta de Govern va 
aprovar el model tipus de resolució a adoptar per l’Alcalde o President de l’Ens o 
Organisme que desitja accedir al servei de recepció de factures per via electrònica. No 
obstant, algunes de les referències legals a què es refereix aquest model tipus de 
resolució han quedat obsoletes o derogades, com a conseqüència de l’aprovació de 
noves disposicions normatives en l’àmbit de la factura electrònica. A tall d’exemple, el 
model tipus de resolució es refereix al RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova 
el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, en tant que aquest 
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Reglament ha estat derogat, de forma expressa, per la disposició derogatòria única del 
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual 
es regulen les obligacions de facturació. Així mateix, el model tipus de resolució no fa 
referència a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, normativa que esdevé 
essencial en aquesta matèria.  
 
II.- MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es considera oportú modificar el model tipus de 
resolució a adoptar per l’Alcalde o President de l’Ens o Organisme que desitja accedir 
al servei de recepció de factures per via electrònica, aprovat per l’Acord núm. 910/10, 
la Junta de Govern, als efectes de que aquest reflecteixi les disposicions normatives 
actualment vigents en l’àmbit de la facturació electrònica.  
 
En concret, es proposa efectuar les següents modificacions: 
 

- Suprimir la referència a la Disposició addicional dinovena de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, així com la referència a  la Llei 
56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la 
informació, atès que ambdues s’han vist modificades per la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic. 

 
- Substituir les referències al RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el 

Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, i a l’Ordre 
EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la que es despleguen determinades 
disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures 
per la referència al Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 

 
- Afegir una referència a la recent Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 

la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic. 

 
Vist que d’acord amb el que disposa l’apartat 3.4 lletra i) de la Refosa núm. 1/2014, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret núm. 11876/13 de data 
11 de desembre de 2013 (publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 23 de desembre de 2013), correspon a la Junta de Govern l’aprovació de 
convenis marc o protocols generals. 
 
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 modificació del model tipus de resolució a adoptar per l’Alcalde 
o President de l’Ens o Organisme que desitja accedir al servei de recepció de factures 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

284/534 

per via electrònica, aprovat per Acord núm. 910/10 de la Junta de Govern en la sessió 
de 25 de novembre de 2010, i el text del qual fou publicat en el BOPB de 7 de 
desembre de 2010, als efectes que aquest reflecteixi les disposicions normatives 
actualment vigents en l’àmbit de la facturació electrònica. Es transcriu a continuació el 
nou redactat del model tipus de resolució: 
 

“DECRET 
 

  
La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament 
de l’activitat i l’exercici de competències de les Administracions Públiques es 
fonamenta en l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Addicionalment, 
l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les Administracions 
Públiques utilitzant mitjans electrònics per l’exercici dels drets previstos en l’article 35 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i concretament per  efectuar pagaments i 
realitzar transaccions, entre d’altres actuacions, davant l’Administració. 

 
Concretament, quant a l’expedició de factures per mitjans electrònics la Directiva 
2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de 
l’impost sobre el valor afegit al seu article 235 estableix que es podran preveure 
condicions específiques per la seva expedició. 

 

L’article 8 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, preveu la possibilitat 
d’expedir les factures per  qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que permeti 
garantir a l’obligat a expedir-les l’autenticitat de l’origen, la integritat del contingut i la 
llegibilitat, des de la data d’expedició i durant tot el període de conservació. L’article 9 
d’aquest mateix Reial decret condiciona l’expedició de la factura electrònica al fet que 
el destinatari hi hagi donat el consentiment. 
 

En consonància amb tot això, la disposició addicional sisena de la Llei 29/2010, de 3 
d’agost, d’ús de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, determina que, en 
el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les entitats que integren 
el sector públic de Catalunya han de garantir l’acceptació de factures electròniques i 
n’han de promoure l’extensió entre llurs proveïdors. 

 

Per últim, cal fer referència a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
aplicable a les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors 
de béns i serveis i les administracions públiques. D’acord amb l’article 4 d’aquesta Llei, 

Núm. expedient  

Assumpte 

Adhesió al servei de recepció de factures per via 
electrònica (Servei e.FACT) del Protocol del conven i de 
l’assumpció de l’Assistència a la Gestió Econòmica Local 
(ASGEL) i donar el consentiment a la recepció de fa cturació 
electrònica. 

Destinataris  CIF/DNI  
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“tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública 
poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la 
factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que 
correspongui les entitats següents: 

 

a) societats anònimes; 
b) societats de responsabilitat limitada; 
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 
nacionalitat espanyola; 
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori 
espanyol en els termes que estableix la normativa tributària; 
e) unions temporals d’empreses; 
f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de 
pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons 
de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de 
garantia d’inversions.” 
 

L’any 2007 la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta electrònica de 
Catalunya van signar un conveni per a la promoció i el desenvolupament de projectes i 
serveis d’administració electrònica en les administracions locals catalanes, que s’ha 
anat prorrogant des d’aleshores.  

 
Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l’efectiva implantació del Servei de 
facturació electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni específic amb el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya per a la prestació de serveis de factura electrònica 
als Ens i Organismes locals que tenen subscrit el conveni-tipus sobre l’assumpció de 
funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local (en endavant ASGEL) per la 
Diputació de Barcelona amb l’opció de connexió en xarxa. 

 
Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar la gestió 
d’Assistència en la Gestió Econòmica a la Diputació de Barcelona, qui en l’exercici de 
les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en diversos 
àmbits. 

 
L’esmentat conveni-tipus va ser objecte de rectificació per Dictamen de la Diputació de 
Barcelona del 22 de novembre de 2007 per tal d’esmenar l’omissió observada a la 
clàusula dotzena “Declaració de fitxer automatitzat” del conveni-tipus referit. 

 
L’abast i característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es van detallar al 
Protocol que complementa dit conveni-tipus, i que actualment ha estat objecte 
d’actualització per part de la Diputació de Barcelona a fi i efecte d’oferir i regular el 
servei de suport a la recepció de factures per mitjans electrònics provinents de 
qualsevol dels proveïdors d’aquest Ens Local. 

 
Aquesta Corporació, dins el  context actual de les noves tecnologies de la informació i 
les comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb tramitació electrònica i 
d’aquesta manera facilitar una Administració més propera i accessible.  
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Per aquest motiu (nom de l’entitat local) s’adhereix al referit servei de recepció de 
factures per via electrònica (Servei e.FACT) en les condicions establertes al Protocol 
del Conveni de l’assumpció de l’ASGEL i al Conveni específic entre el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona a dalt esmentat vigent 
en cada moment.  

 
TEXTOS ALTERNATIUS OPCIONALS RELATIUS A LA NORMATIV A QUE 
ATORGA COMPETÈNCIA A CADA ENS LOCAL. 

 
En cas d’Ajuntaments: 

 
D’acord amb els articles  21.1. a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i 53.1. a) i b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 
En cas de qualsevol altra entitat local 

 
D’acord amb allò establert a _____. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei 
e.FACT)  del Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió 
Econòmica Local que ofereix la Diputació de Barcelona. 

 
Segon.- Donar el consentiment per a la recepció de factures electròniques d’acord 
amb l’establert a l’article 9 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 

 

Barcelona, ______________ 
 

L’alcalde/essa o president/a 
 

Nom i cognoms” 
 
Segon.-  FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, Sr. Carles Rossinyol i Vidal, per aprovar modificacions o 
actualitzacions d’aquest model tipus arran de modificacions normatives o l’experiència 
observada en la seva utilització. 
 
Tercer.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província per a 
general coneixement.  
 
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, aprovar la modificació 
dels Procediments Administratius de Gestió Comptabl e de la Diputació de 
Barcelona, i l’aprovació de les normes d’adaptació a la nova Instrucció de 
Comptabilitat de l’Administració Local.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el que disposa la Regla 7 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local, aprovada per l’Ordre EHA/4010/2004, de 23 de novembre, quant a la necessitat 
d’aprovar els procediments administratius a seguir en la gestió comptable de la 
Corporació. 
 
Vist el que disposa la Regla 8 de la nova Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local (ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que entrarà en 
vigor el proper 1 de gener de 2015, i que preveu igualment que les entitats locals han 
de disposar d’uns procediments administratius de gestió comptable. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre de 2006 es van aprovar 
els Procediments Administratius de Gestió Comptable de la Diputació de Barcelona, i 
que per dictàmens de la mateixa Junta se’n van aprovar modificacions amb data 19 de 
juny de 2008 i 9 de juliol de 2009. 
 
Atès que amb aquesta normativa interna es manté la voluntat de regular 
adequadament tots aquells procediments d’execució pressupostària i de gestió 
comptable efectuats mitjançant el Sistema Integrat de Gestió Corporativa (SIGC), en el 
marc més ampli d’un projecte corporatiu de desenvolupament de la seva activitat 
administrativa i exercici de les seves competències mitjançant l’ús de les noves 
tecnologies informàtiques. 
 
Atès que el transcurs de temps, i la corresponent modificació i millora d’aquestes 
tecnologies i dels seus instruments, fan necessari que en aplicació de la Disposició 
Final Única d’aquests Procediments Administratius, es procedeixi a efectuar una 
revisió del seu text articulat per tal que s’adapti i s’adeqüi a l’estat real actual 
d’implantació d’aquest projecte i a la nova normativa aplicable. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General on es recull el resum de les modificacions 
proposades, així com el text anomenat Procediments Administratius de Gestió 
Comptable que s’acompanya com a Annex I, elaborat per la Intervenció General als 
efectes de donar compliment a les previsions de la Instrucció de Comptabilitat de 
l’Administració Local. 
 
Atès que com a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova Instrucció de 
Comptabilitat per a l’Administració Local a partir de l’any vinent, es fa necessari regular 
la seva adaptació a l’àmbit de la gestió econòmica i patrimonial de la Corporació i 
entitats que conformen el seu sector públic, mitjançant un conjunt de normes que 
permetin ajustar la seva aplicació a les característiques i especificitats pròpies 
d’aquests ens, que s’han incorporat en el document que s’acompanya com a Annex II.  
 
Vist l'apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la modificació dels Procediments Administratius de Gestió Comptable 
de la Diputació de Barcelona, que queden redactats en la forma que resulta del text 
que s’acompanya com a Annex I. 
 
Segon.-  Aprovar les normes comptables d’adaptació a la nova ICAL, aprovada per 
l’Ordre HAP/1781/2013, amb el contingut que s’acompanya com a Annex II. 
 
Tercer.-  Fixar l’1 de gener de 2015 com a data d’entrada en vigor tant de la 
modificació dels Procediments Administratius de Gestió Comptable, com de les 
normes comptables d’adaptació a la nova ICAL. 
 
Quart.-  Donar difusió de l’esmentada regulació entre els diferents serveis i oficines de 
la Corporació, mitjançant la intranet corporativa, per al seu general coneixement i 
compliment. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Mercat de Treball 
 
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple (bases) i de la 
Presidència (convocatòria), l’aprovació de les base s reguladores i convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concu rrència competitiva per 
promoure l’ocupació a la indústria local.-  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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança s’estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària d’atorgament de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
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Atès que en aplicació de l’article 54.1. f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
les subvencions s’atorguen en dictar-se en exercici de potestats discrecionals; ja que 
les sol·licituds s’examinen per un òrgan col·legiat, que haurà de valorar els projectes 
tenint en compte els criteris d’adjudicació establerts. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Diputació de 
Barcelona, des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local es vol fomentar 
projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat promoure la millora de 
l’ocupabilitat i d’inserció de persones que presenten especials dificultats d’accés al 
mercat de treball (preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada), 
en sectors d’activitat industrial fortament consolidats en el territori i/o amb perspectives 
de creixement. Considerant-se necessari que en aquests projectes es reforci la 
combinació de formació i feina, el treball coordinat amb empreses, agents econòmics, 
centres d’investigació, d’innovació, de recerca i universitats, i l’establiment de vincles 
de col·laboració amb el teixit econòmic del territori. 
 
Per tot això es proposa atorgar uns ajuts per promoure l’ocupació a la indústria local. 
L’import total que es destinarà en aquests ajuts és de 2.000.000 € amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries del Capítol 4, segons la naturalesa jurídica de les entitats 
beneficiàries, dels pressupostos dels exercicis 2014 i 2015. 
 
Vist el moment actual de crisi econòmica generalitzada, la situació de les hisendes 
locals, i tractant-se d’un projecte destinat a l’ocupabilitat de persones amb especials 
dificultats d’inserció, es fixa la subvenció en un 75% com a màxim  sobre  el cost total 
del projecte. A més s’ha previst, com a mesura de viabilitat financera, una bestreta del 
50% de l’ajut a la presentació de l’acceptació de la subvenció. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013, 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 del Ple, adopti 
els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR les Bases Reguladores i la Convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat promoure la millora 
de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que presenten especials dificultats d’inserció 
(preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada), en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de 
creixement, per un import màxim de 2.000.000 €, el text íntegre de les quals és el 
següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAME NT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE  L’ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE B ARCELONA PER 
PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA : 201420145120006313 
 
1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, atorgament, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació 
de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, destinades a 
finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen 
especials dificultats d’inserció (preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga 
durada), en sectors d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb 
perspectives de creixement.  
 
2.- Objectius i característiques dels projectes  
 
Els projectes hauran de tenir com a objectiu promoure la contractació de persones que 
presenten especials dificultats d’inserció, oferint-los itineraris coherents de millora de 
l’ocupabilitat que responguin a les necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en 
sistemes productius locals en l’àmbit industrial. 
De forma específica els projectes hauran de: 

 
● Promoure la inserció laboral en sectors d’activitat industrial, amb fort arrelament local, 

potencialment generadors d’ocupació, amb alta competitivitat i amb capacitat 
exportadora. Sectors on es poden plantejar itineraris professionals amb perspectives de 
continuïtat. 

 
● Partir d’una col·laboració publicoprivada, incorporant empreses i altres agents 

econòmics (gremis, associacions empresarials, etc.), centres d’investigació, 
d’innovació, de recerca i universitats del territori com a sòcies del projecte, tant pel que 
fa a la seva participació en la planificació de les actuacions a desenvolupar (com per 
exemple en les activitats de formació), així com en l’execució de les mateixes, posant a 
disposició del projecte els seus recursos humans i materials. 
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● Incloure itineraris personalitzats de millora de l’ocupabilitat de persones que tenen 
especials dificultats d’inserció (preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de 
llarga durada), que incorporin una visió integral d’actuació i que s’adaptin a les 
necessitats del teixit empresarial. 

 
● Fomentar la combinació de formació i treball, de manera que els itineraris de millora de 

l’ocupabilitat posin l’accent en l’adquisició de les competències requerides per les 
empreses en un entorn laboral real. És a dir, promovent l’execució d’accions amb lògica 
de formació en alternança que incloguin coneixements teòrics i pràctics (mitjançant 
pràctiques, contracte en formació, entre d’altres). 

 
● Adequar el disseny de la formació, preferentment, als requeriments dels Certificats de 

Professionalitat, de manera que es faciliti l’adquisició del mateixos, ja sigui de forma 
total o parcial.  

 
● Potenciar el treball transversal entre els diferents departaments dels ens locals 

directament implicats en l’objectiu del projecte i promoure la cooperació entre els 
agents que operen en el territori en l’àmbit objecte d’intervenció, de manera que el 
projecte es beneficiï de les sinèrgies que es donen en l’àmbit territorial on es 
desenvolupa.  

 
3.- Finalitat de les subvencions  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Diputació de Barcelona, les 
subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 
• Fomentar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones que presenten 

especials dificultats d’inserció (preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de 
llarga durada). 

• Contribuir a la creació d’activitat econòmica i ocupació en el territori. 
• Donar suport al desenvolupament estratègic del territori. 

 
I més concretament: 

 
• Oferir trajectòries professionals en sectors d’activitats industrials en l’àmbit local o en 

altres sectors d’activitat relacionats amb la indústria, amb perspectives de creixement, 
alta competitivitat, fort arrelament territorial i potencialment generadors d’ocupació. 

• Treballar coordinadament amb les empreses que han d’actuar com a motor del teixit 
econòmic d’un territori. 

• Establir vincles de col·laboració amb el teixit econòmic del territori i/o amb altres 
administracions. 

 
4.- Guia Metodològica per a l’elaboració del projec te     

 
Per a confeccionar el projecte se seguiran les pautes metodològiques establertes a la Guia 
Metodològica per a l’elaboració del projecte. Aquesta Guia serà accessible des del web de 
la Diputació de Barcelona, a l’enllaç: http://www.diba.cat/web/promoeco 
 
5.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes que es desenvolupin entre l’1 de gener de 2015 i fins el 31 d’agost de 2016. 
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6.- Requisits dels ens beneficiaris  
 
6.1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals (municipis, consells 
comarcals, mancomunitats, consorcis locals, així com entitats municipals descentralitzades) 
i comunitats de municipis de la província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que 
fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 
• Tenir un mínim de 30.000 habitants 
• Les que tinguin menys de 30.000 habitants podran presentar-se sempre que ho facin 

mancomunadament o mitjançant una agrupació territorial. Per aquest cas, hauran 
d’acreditar-la i designar un representant que serà l’interlocutor i responsable de l’acció 
davant la Diputació de Barcelona. 

 
El nombre d’habitants de cada població es determinarà d’acord amb les últimes dades del 
Padró Municipal d’Habitants publicades al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(www.idescat.cat) en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria. 
 
6.2.- La concurrència dels requisits exposats a l’apartat anterior, s’acreditarà en el moment 
de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base 
8. 
 
6.3.- En el supòsit que es presentin dues sol·licituds de subvenció que plantegin actuar en el 
mateix sector d’activitat i àmbit territorial, la Diputació de Barcelona podrà, d’acord amb 
l’anàlisi i valoració tècnica del contingut de les propostes presentades, excloure de la 
convocatòria aquella sol·licitud que hagi obtingut la puntuació més baixa de les dues, 
segons l’establert a la base 12 relativa als criteris d’atorgament. 
 
7.- Destinataris dels projectes subvencionats  
 
El projecte contempla dos grups destinataris: 
 
7.1.- Persones que presenten especials dificultats d’inserció (preferentment joves, majors de 
45 anys i aturats de llarga durada) amb el següent perfil: 

 
• Nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent 
• Persones en atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de 

Catalunya 
 
7.2.- Empreses pertanyents al sector de la indústria que preferentment configurin un sistema 
productiu local fortament consolidat al territori i/o amb perspectives de creixement o 
pertanyents a altres sectors d’activitat relacionats amb la indústria, amb perspectives de 
creixement, alta competitivitat, fort arrelament territorial i potencialment generadors 
d’ocupació. 
 
8.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar, d’acord amb els models normalitzats, la 
documentació següent:  

 
ANNEX 1: Memòria del projecte a realitzar pel qual es demana la subvenció, que haurà de 
contenir els següents punts: 
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1. Dades d’identificació  
a. Dades de l’entitat 
b. Persones de contacte 

2. Context i justificació 
3. Descripció del projecte 

a. Àmbit territorial d’influència 
b. Caracterització del sector industrial objecte de la intervenció 
c. Caracterització de les persones aturades objecte de la intervenció 
d. Estructura i contingut 
e. Seguiment i avaluació 
f. Difusió 
g. Recursos humans i materials 
h. Calendari 
i. Pressupost 

 
ANNEX 2: Pressupost desglossat previst per al projecte pel qual es demana la subvenció. 
 
ANNEX 3: Declaració responsable, de:  
• la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària  
• el compromís de compliment de les condicions imposades per  a l’atorgament de la 

subvenció  
• les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de 

comunicar les que s’obtinguin en el futur 
 

Per al cas de beneficiaris que es presentin mancomunadament o mitjançant una agrupació 
territorial hauran d’adjuntar a la sol·licitud cartes d’adhesió dels ens participants o el conveni 
de col·laboració. 
 
Per al cas d’empreses que participin activament en el projecte s’haurà d’acreditar 
fefaentment la seva col·laboració mitjançant escrit de l’empresa. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
9.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol ·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos i començarà a l’endemà de la 
publicació de les presents Bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
La convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a aquest projecte serà única. Cada 
entitat local o comunitat de municipis només podrà presentar un projecte. 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model normalitzat, que serà signat pel 
representant legal de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 8 i la 
Guia Metodològica per a l’elaboració del Projecte podran trobar-se al web de la Diputació de 
Barcelona, al següent enllaç: http://www.diba.cat/web/promoeco 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 8, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
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També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
10.- Rectificació de defectes o omissions en la doc umentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a efectuar les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
11.- Procediment d’atorgament  
 
El procediment d’atorgament de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenci ó 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats en la present base.  
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de la estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació de les característiques 
del projecte descrites a la base 2. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Aquesta puntuació es distribuirà segons el 
següent barem de criteris específics: 
 
1.- DESTINATARIS DEL PROJECTE (fins a un màxim de 20 punts) 
 

a.  Caracterització de la població diana a la qual va dirigida l’acció. Fins a un màxim de 
10 punts. 

b. Caracterització del sector industrial o dels altres sectors d’activitat relacionats amb la 
indústria. Fins a un màxim de 10 punts. 

 
2.- CONTINGUT DEL PROJECTE (fins a un màxim de 60 punts) 

 
a. Justificació del projecte: Anàlisi de necessitats. Fins a un màxim de 15 punts. 
b. Qualitat de la proposta: es valorarà la coherència amb el contingut i abast del 

projecte, així com l’adequació de l’estructura interna del mateix. Fins a un màxim de 
30 punts, desglossats de la manera següent: 
- Objectius: adequats i pertinents amb el context i justificació, i assolibles. Fins a un 

màxim de 3 punts. 
- Metodologia: basada en l’anàlisi de l’ocupabilitat per competències i en el treball en 

xarxa amb els agents del territori participants. Fins a 3 punts. 
- Actuacions: coherents amb les necessitats del territori i incorporació del compromís 

de la participació de les empreses. Fins a un màxim de 9 punts. 
- Resultats esperats: indicadors mesurables i coherents amb els objectius. Fins a un 

màxim de 3 punts. 
- Agents implicats: representativitat dels agents participants i grau d’implicació en la 

implementació del projecte. Fins a un màxim de 9 punts. 
- Recursos humans i materials: proporcionalitat amb les actuacions a desenvolupar. 

Fins a un màxim de 3 punts. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

295/534 

c. La proposta de continguts formatius i la seva adequació a les necessitats 
empresarials i als requeriments dels Certificats de Professionalitat. Fins a un màxim 
de 10 punts. 

 
d. Sistemes de seguiment, control i avaluació de l’activitat. Fins a un màxim de 5 punts. 

 
3.- COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA I TRANSVERSALITAT (fins a un màxim de 20 
punts)  

 
a. Participació del sector empresarial en el disseny i execució del projecte, i compromís 

de contractació per part de l’empresa. Fins a un màxim de 15 punts. 
 
b. Mecanismes de coordinació entre els agents i departaments que participin en el 

disseny i execució del projecte. Fins a un màxim de 5 punts. 
 

13.- Quantia total màxima de les subvencions a ator gar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà per a l’atorgament de les subvencions regulades en 
la present Convocatòria serà de 2.000.000 € i anirà a càrrec de les partides del Capítol 4, 
segons la naturalesa jurídica de cada entitat beneficiària, dins del programa 241A0 de 
l’orgànic 30101-Servei de Mercat de Treball, dels pressupostos 2014 i 2015 de la Diputació 
de Barcelona. 
 
14.- Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà segons la 
puntuació obtinguda entre els sol·licitants, en relació amb els punts assignats, d’acord amb 
la base 12. 
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
75 % del cost total dels projectes subvencionats, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. L’ens local beneficiari haurà d’aportar la resta fins cobrir 
el 100% del cost. 
 
Si el cost total a justificar per l’entitat beneficiària és inferior a l’inicialment pressupostat, serà 
procedent la reducció proporcional de l’import de la subvenció.  
 
15.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pr oposta d’atorgament  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents Bases i Convocatòria serà la Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació. 
 
La proposta d’atorgament 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 o aquelles en les 
que deleguin: 
 

• Vicepresident 1r i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, que 
exerceix les funcions de Presidència de l’òrgan.  

• Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació 
• Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
• Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
• Director de Serveis de Suport a la Coordinació General 
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
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. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
16.- Termini de resolució, de notificació i règim d e recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordat l’atorgament de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC i a la Llei 26/2010 de 3 d’agost de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa, i contra la mateixa es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’hagi dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
17.- Acceptació de la subvenció  
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord d’atorgament, hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en l’atorgament. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la 
recepció de la notificació de l’indicat acord. 
 
18.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 

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

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Qualsevol modificació essencial dels projectes, de contingut tècnic o econòmic, haurà 

de ser comunicada justificadament per escrit a la Diputació de Barcelona, la qual haurà 
d’aprovar-la o denegar-la de manera expressa en el termini de dos mesos des de la 
comunicació. 

 
6. Seguir la Guia Metodològica per a l’elaboració del Projecte (veure base 4) i totes 

aquelles pautes que estableixi, en temps i forma, el Servei de Mercat de Treball de la 
Diputació de Barcelona i d’acord amb aquestes, proporcionar la informació i 
documentació necessària per a realitzar el seguiment tècnic i econòmic del projecte en 
la forma i terminis establerts, i tot allò que es pugui requerir. 

 
7. Tota la documentació justificativa de despeses de contractació externa consistents en 

subministraments o prestació de serveis, independentment de l’import d’adjudicació, 
haurà d’estar disponible per si la Diputació de Barcelona la requereix.  

 
8. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
9. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb 
posterioritat a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona. 

 
10. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 

corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
19.- Despeses subvencionables  
 
19.1.- Les despeses elegibles o subvencionables es refereixen exclusivament a aquelles en 
què: 
 

• S’incorri per a la realització de les activitats programades dels projectes per als quals 
s’hagin concedit els ajuts. 

• Siguin adequades als objectius i prioritats previstos en aquestes bases. 
• Per a les quals existeixi constància documental sobre llur realització, de manera que 

puguin ser verificables. 
• Es realitzin des de l’1 de gener de 2015 i fins el 31 d’agost de 2016. 
• Siguin conformes amb la normativa nacional, autonòmica i local aplicables. 

 
19.2.- Totes les despeses que s’imputin hauran de ser despeses efectivament pagades, és 
a dir, aquelles respecte les quals els actes de reconeixement de l’obligació i de pagament 
material s’hagi efectuat abans de l’acabament del termini de justificació. 
 
19.3.- Concretament, les despeses subvencionables es distribuiran en directes (personal 
tècnic, contractació externa, indemnitzacions per raó del servei, assegurances de les 
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persones participants, beques, bonificacions a la contractació de persones participants, 
material didàctic, lloguer d’espais, despeses de promoció i difusió del projecte i despeses 
derivades de l’acreditació de la formació) i indirectes (personal administratiu i/o de suport i 
personal de direcció, material d’oficina i subministraments continus). Les despeses 
indirectes en cap cas podran superar el 5% de l’import total de les despeses directes. Els 
tipus de despeses imputables estan desglossats a la Guia Metodològica per a l’elaboració 
del Projecte (veure base 4). 

 
20.- Subcontractació  
 
L’entitat beneficiària podrà subcontractar la realització total dels productes, activitats i 
serveis inclosos en aquestes bases, respectant allò disposat a l’article 29 de la Llei General 
de Subvencions i l’article 68.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de 
Subvencions. 
 
21.- Forma de pagament    
 
A l’acceptació de la subvenció s’atorgarà una bestreta del 50%. El 50% restant es pagarà al 
justificar el 100% de l’activitat. 
 
Es podrà fer un pagament parcial quan l’entitat beneficiària justifiqui com a mínim el 75% del 
cost total elegible. 
 
22.- Termini i forma de justificació  
 
22.1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el 15 d’octubre de 
2016. 
  
22.2.- El pagament de les subvencions atorgades serà proporcional al percentatge de 
justificació de despeses presentada.  
 
22.3.- A efectes de procedir a qualsevol pagament, la justificació tècnica i econòmica 
presentada per l’entitat beneficiària haurà de ser validada per la Diputació de Barcelona. 
 
22.4.- Per a la justificació l’entitat beneficiària haurà de presentar un certificat amb la relació 
de despeses, juntament amb la memòria d’actuacions, d’acord amb els models normalitzats, 
que es podran trobar al web de la Diputació de Barcelona. 
 
23.-  Deficiències en la justificació  
 
23.1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà 
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 
reducció de la subvenció segons correspongui. 
 
23.2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta 
no s’hagués presentat o fos incompleta, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal 
que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la 
subvenció. 
 
24.- Mesures de garantia  
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
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25.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord d’atorgament i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar l’atorgament de 

la subvenció. 
 

2. Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
3. Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 

26.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per d’altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública o privada concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
27.- Publicitat de les subvencions atorgades  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes Bases i Convocatòria seran objecte de 
publicitat al Butlletí Oficial de la Província, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. 
 
28.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics 
i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent.  
 
29.- Reintegraments   
 
29.1.- En el cas que l’entitat beneficiària no arribi a justificar el 50% del cost elegible, haurà 
de reintegrar la part proporcional sobre l’import cobrat en concepte de bestreta. 
 
29.2.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  
 
29.3.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut 
la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit el 
seu atorgament; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
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29.4.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part 
de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del 
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
30.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
31.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases i Convocatòria, són d’aplicació la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació 
concordant i la Llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
32.- Protecció de Dades de Caràcter Personal  
 
32.1.- Els beneficiaris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa 
que s’indiquen a la base 8 d’aquest document, fent-ne cessió de les mateixes a la Diputació 
de Barcelona per al seguiment i control de la subvenció. 
 
32.2.- Els beneficiaris tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris 
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la 
justificació de la despesa. 
 
32.3.- En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat 
de les dades no sent excessives per a la finalitat de seguiment i control de la subvenció. 
 
32.4.- Les dades facilitades pels beneficiaris a la Diputació de Barcelona seran incloses al 
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i gestió de la subvenció. L’exercici 
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de 
la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre 
oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).  
 
32.5.- Els ens beneficiaris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de 
fitxers sempre que ostentin la condició de Responsables dels fitxers de les dades personals 
a tractar en el decurs dels treballs.” 

 
Segon.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import d’un 
milió (1.000.000) € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30101/241A0/46200 del 
pressupost de despeses de 2014 i condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit 
núm. 16/2014, i per un import d’un milió (1.000.000) € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/301/241/462 del pressupost de despeses de 2015, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient, sens perjudici que atenent a la naturalesa 
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jurídica dels beneficiaris les aplicacions pressupostàries que poden ser susceptibles 
d’imputació són les següents: 
 

Aplicacions pressupostàries 
2014 2015 

G/30101/241A0/46200 G/301/241/462 
G/30101/241A0/46300 G/301/241/463 
G/30101/241A0/46500 G/301/241/465 
G/30101/241A0/46600 G/301/241/466 
G/30101/241A0/46700 G/301/241/467 
G/30101/241A0/46800 G/301/241/468 

 
Tercer.-  DECLARAR la pluriennalitat de la despesa del Servei de Mercat de Treball 
per les anualitats 2014 i 2015, a raó d’1.000.000 € per anualitat. 
 
Quart.-  PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
Servei de Teixit Productiu 
 
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació i el tancament del recurs econòmic  atorgat consistent en fons de 
prestació, “Millora de la competitivitat d’empreses  de productes alimentaris 
locals i de qualitat”, convocatòria 2013, de l’àmbi t de suport als serveis i les 
activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarx a de Governs Locals 2012-
2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i 
President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 21 de 
març de 2013 va aprovar el dictamen amb el número 100/13, de resolució del recurs 
econòmic consistent en fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat” en el marc de la convocatòria de l’any 2013 
de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Catàleg de Concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Els punts 4.1 i 6.1 de l’acord quart disposaven que les actuacions objecte d’aquest 
fons s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2013  i el 31 de 
desembre de 2013, i justificar-se com a màxim fins el 31 de març de 2014. 
 
Posteriorment, mitjançant decret núm. 12455/13 de la Presidència delegada de l’ Àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local es va prorrogar el termini d’execució fins al dia  
30 d’abril de 2014 i de justificació fins al dia 30 de juny 2014, a tots aquells ens que ho 
van sol·licitar. 
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El punt 2.2 de l’acord quart disposa que les actuacions en el cas que les despeses 
justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic de la 
Diputació s’ajustarà a la baixa, en proporció al que correspongui a la reducció operada. 
 
Segons el que estableix el punt 7 de l’acord quart, un cop transcorregut el termini 
màxim de justificació, s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze 
per presentar la documentació pendent i esmenar els defectes existents. 
Transcorregut el termini esmentat es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels fons no justificats. 
 
Atès que els 12 ens locals beneficiaris del recurs econòmic van presentar l’acceptació 
total del fons de prestació concedit. 
 
Atès que, un cop transcorregut el termini màxim de justificació, tots els ens beneficiaris 
van presentar la documentació justificativa corresponent dins del termini habilitat 
segons el que estableix el punt 7 de l’acord quart i que, una vegada revisada pel 
Servei de Teixit Productiu, es va tramitar el pagament corresponent dels fons. 
 
Atès que cinc dels fons de prestació concedits, els corresponents als Consells 
Comarcals de l’Anoia, del Baix Llobregat, del Maresme, al Consorci per la Promoció de 
Municipis del Moianès, i a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, van 
ser objecte de reducció, pels motius que es van detallar als informes tècnics de 
pagament emesos a l’efecte, pels imports que s’especifiquen a continuació: 
 

* Consell Comarcal d’Anoia,  2.957,36 €. 
* Consell Comarcal del Baix Llobregat, 1.847,14 €. 
* Consell Comarcal del Maresme, 2.645,89 €. 
* Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès, 8.448,60 €. 
* Agència de desenvolupament Econòmic del Garraf, NODE Garraf, 151,41 €. 

 
Atès que es va procedir a dur a terme el tràmit d’audiència als interessats, mitjançant  
els escrits que s’indiquen a continuació: 
 

* Al Consell Comarcal de l’Anoia, mitjançant escrit amb registre de sortida de la 
corporació número 14/14212, i data de sortida 15 d’abril de 2014. 
* Al Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant escrit amb registre de 
sortida de la corporació número 14/14213, i data de sortida 15 d’abril de 2014. 
* Al Consell Comarcal del Maresme, mitjançant escrit amb registre de sortida 
de la corporació número 14/29112, i data de sortida 17 de juliol de 2014. 
* Al Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès, mitjançant escrit amb 
registre de sortida de la corporació número 14/31955, i data de sortida 1 
d’agost de 2014. 
* A l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, NODE Garraf, 
mitjançant escrit amb registre de sortida de la corporació número 14/17897, i 
data de sortida 14 de maig de 2014. 

 
Atès que cap dels ens no va considerar necessari comparèixer per dur a terme cap 
consulta ni aclariment en relació a l’expedient corresponent. 
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És per tot l’anteriorment exposat que es proposa la liquidació i el tancament dels fons 
de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i 
de qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2013 de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, i la reducció de l’import dels recursos econòmics corresponents, un cop 
efectuats els tràmits necessaris per garantir l’accés a l’expedient de les persones 
interessades en el mateix, d’acord amb el que regula l’article 26 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present dictamen, tal com consta als apartats 
12.2.d) i 12.4.a) 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, 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 liquidació i el tancament del recurs econòmic atorgat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de data 21 de març de 2013, 
consistent en fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2013 de l’àmbit 
de suport als serveis i a les activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.  
 

Segon.-  REDUIR l’import dels recursos econòmics que s’indiquen a continuació, 
concedits per acord de la Junta de Govern de data 21 de març de 2013, en el marc de 
la convocatòria esmentada en l’acord primer, d’acord amb l’especificat a la part 
expositiva del present dictamen:  
 

Ens beneficiari NIF Codi XGL Aplicació 
pressupostària Import concedit Reducció 

 
Ajustament 

de valor 
negatiu 

Consell Comarcal 
de l’Anoia 

XXX 13/Y/90968  
G/30103/433A0/46580 

24.383,00 € 2.957,36 €  
1403901500 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

XXX 13/Y/90970 G/30103/433A0/46580 26.603,00 € 1.847,14 € 
 
 

1403901501 
Consell Comarcal 

del Maresme 
XXX 13/Y/90971 G/30103/433A0/46580 27.326,00 € 2.645,89 €  

1403901502 
Consorci per a la 

Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

XXX 13/Y/90976 G/30103/433A0/46780 26.827,00 € 8.448,60 € 

 
1403901503 

Agència de  
Desenvolupament 

Econòmic del 
Garraf, NODE 

Garraf 

XXX 13/Y/90978 G/30103/433A0/46780 21.004,00 € 151,41 € 

 
 

1403901504 
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Tercer.-  NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris afectats. 
 
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
del conveni específic de col·laboració entre la Dip utació de Barcelona i la 
patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del Programa Accelera el Creixement , 4a., 5a. i 6a. edició, amb 
un import pluriennal global de 517.710 € (cinc-cent s disset mil set-cents deu 
euros), IVA inclòs.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
(en endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i 
creixement de les empreses que desenvolupen els 101 ens locals proveïdors de 
serveis a les empreses de la demarcació de Barcelona. Aquests ens locals atenen 
anualment més de 25.439 empreses prestant serveis de sensibilització empresarial, 
d’assessorament i d’informació de les empreses de la demarcació de Barcelona.  
 
Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEL és donar 
suport als ens locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant la realització d’accions 
destinades a afavorir la consolidació de l’activitat econòmica, gestionant els recursos i 
els serveis disponibles, de manera que s’adeqüin el màxim possible a les necessitats 
dels ens locals, en l’àmbit de la consolidació i creixement d’empreses, i des d’una 
perspectiva territorial sostenible i competitiva. 
 
La patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) és una organització 
econòmicament independent, que, a banda de defensar els interessos de les entitats 
adherides en els més diversos fòrums de consulta i debat, tant a nivell nacional com 
internacional, desenvolupa una tasca de foment del creixement i de consolidació 
d’empreses, mitjançant un ampli catàleg de serveis professionals. 
 
En aquest marc, l’ADEL de Diputació de Barcelona va signar conveni de col·laboració 
amb PIMEC amb data 23 de juliol de 2012 per a posar en marxa un projecte pilot de 
suport al creixement d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la 
demarcació de Barcelona, de manera que puguin assolir un pla de creixement i les 
eines de recolzament necessàries per a la materialització del seu pla. Aquest projecte 
que va finalitzar el mes de juliol de 2013 van participar 47 empreses corresponents a 
18 Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE). Els resultats de 
valoració per part de les empreses participants van ser satisfactoris. 
 
Degut als resultats de valoració del projecte, el 25 de setembre de 2013 es va signar 
un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC per a portar a 
terme la segona i la tercera edició, aquesta vegada amb un plantejament de programa 
i amb voluntat de continuïtat per ambdues parts. 
 
La segona edició va finalitzar el mes de juliol d’enguany. Inicialment van participar 50 
empreses corresponents a 27 CLSE. D’aquestes 50 empreses participants, 49 van 
finalitzar el seu pla de creixement. I finalment, 47 van materialitzar i posar a l’acció el 
seu projecte de creixement amb acompanyament personalitzat. Quant al nivell de 
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satisfacció per part de les empreses participants, també en aquesta edició es va 
valorar positivament.  
 
La tercera edició del programa es va iniciar el 17 de setembre d’enguany, data de la 
sessió d’inauguració i punt de partida del programa. El total de candidatures 
presentades va ser de 79. El comitè d’experts va seleccionar, aproximadament, 50 
empreses amb major potencial de creixement corresponents a 29 CLSE. A la tercera 
edició s’ha detectat un increment del total de candidatures rebudes respecte a les 
anteriors edicions així com una major presència dels CLSE en quant a la difusió del 
programa i la identificació de empreses candidates. 
 
Vist que el nivell de satisfacció de les empreses participants de les diferents edicions 
del programa és alt i vist la importància del creixement empresarial en l’actual situació 
de crisi econòmica i l’impacte que es preveu amb el programa en increments de 
facturació i en llocs de treball, es veu oportú donar continuïtat al programa portant a 
terme una quarta, una cinquena i una sisena edició. 
 
És per tot això que el Servei de Teixit Productiu informa favorablement l’aprovació del 
conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i PIMEC, per a portar a terme el 
Programa Accelera el Creixement, 4a., 5a. i 6a. edició per Diputació de Barcelona, 
amb un import total de cinc-cents disset mil set-cents deu (517.710) €, a raó de la 
següent distribució pressupostària:  
 
1.- Quaranta-vuit mil quatre-cents noranta-sis (48.496) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 2015. 
 
2.- Cent setanta-cinc mil vuit-cents quaranta-cinc (175.845) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2016. 
 
3.- Cent setanta-dos mil cinc-cents setanta (172.570) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2017. 
 
4.- Cent vint mil set-cents noranta-nou (120.799 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2018.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
3.4.i.3) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada 
en el BOPB de 23 de desembre de 2013. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
i la patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
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desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, 4a., 5a. i 6a. edició, d’acord 
amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA PATRONAL 
PIMEC (MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA) PER PORTAR A 
TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, 4a., 5a. I 6a. EDICIÓ. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, Diputació de Barcelona, representada pel vicepresident 1r i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Ferran Civil i Arnabat, i facultat d'acord amb la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.11876/13, de data 
11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013), assistit per la 
secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013 
(publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014). 
 
De l’altra, la patronal PIMEC, (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en endavant 
PIMEC), representada en aquest acte pel Secretari General, Sr. Antonio Cañete i Martos, 
facultat segons escriptura d’apoderament de data 27 de setembre de 2005, atorgada davant 
el Notari D. Jose Bauza Corchs, amb número de protocol 2.864, càrrec que declara vigent i 
suficient a aquests efectes. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

(en endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i 
creixement de les empreses que desenvolupen els 101 ens locals proveïdors de 
serveis a les empreses de la demarcació de Barcelona. Aquests ens locals atenen 
anualment més de 25.439 empreses prestant serveis de sensibilització empresarial, 
d’assessorament i d’informació. 

 
II. Que un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEL, 

sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als 
ens locals de la demarcació de Barcelona per la realització d'accions destinades a 
afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i 
serveis adequats a les necessitats dels ens locals en l'àmbit de la consolidació i 
creixement d'empreses.  

 
III. Que PIMEC com a patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i 

els/les autònoms/es de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i 
acompanyament del col·lectiu empresarial.  

 
IV. Que PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un 

model de patronal en el que més enllà de defensar els interessos de les pimes i 
els/les autònoms/es en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració Local, 
Autonòmica, Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel foment 
del seu creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis professionals. 

 
V. Que hi ha un nombre rellevant d’empreses del teixit productiu de la demarcació de 

Barcelona que tenen un alt potencial de creixement i que necessiten de recursos i 
suport extern per poder desenvolupar-ho. 
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VI. Que l’ADEL de Diputació de Barcelona va signar conveni de col·laboració amb PIMEC 
amb data 23 de juliol de 2012 per posar en marxa un projecte pilot de suport al 
creixement d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la 
demarcació de Barcelona, de manera que poguessin assolir un pla de creixement i les 
eines de recolzament necessaris per a la materialització del seu pla, del que es té una 
valoració molt positiva en termes de satisfacció i resultats. 

 
VII. Que en base als resultats de valoració del projecte, el 25 de setembre de 2013 es va 

signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC per portar 
a terme la segona i la tercera edició, plantejades amb caràcter de programa i amb 
voluntat de continuïtat per ambdues parts.  

 
Que la segona edició va finalitzar el mes de juliol de 2014. Inicialment van participar 
50 empreses corresponents a 27 CLSE. D’aquestes 50 empreses participants, 49 van 
finalitzar el seu pla de creixement. I finalment, 47 van materialitzar i posar a l’acció el 
seu projecte de creixement amb acompanyament personalitzat. Quant al nivell de 
satisfacció per part de les empreses participants, també en aquesta edició es va 
valorar positivament. 

 
VIII. Que la tercera edició del programa es va iniciar el 17 de setembre de 2014, data de la 

sessió d’inauguració i punt de partida del programa. El total de candidatures 
presentades va ser de 79. El comitè d’experts va seleccionar, aproximadament, 50 
empreses amb major potencial de creixement corresponents a 29 CLSE. A la tercera 
edició s’ha detectat un increment del total de candidatures rebudes respecte a les 
anteriors edicions així com una major presència dels CLSE en quant a la difusió del 
programa i la identificació de empreses candidates. 

 
IX. Que vist el nivell de satisfacció de les empreses participants de les diferents edicions 

del programa és alt i vista la importància del creixement empresarial en l’actual 
situació de crisi econòmica i l’impacte que es preveu amb el programa en increments 
de facturació i en llocs de treball, es veu oportú donar continuïtat al programa portant 
a terme una quarta, una cinquena i una sisena edició. 

 
X. Que Diputació de Barcelona i PIMEC reconeixen la voluntat mútua de col·laborar en 

la quarta, cinquena i sisena edició del programa amb l’objectiu de fomentar el 
creixement del teixit empresarial i reforçar la competitivitat de les empreses. 

 
XI. Que segons el que estableix el pacte tercer del conveni marc de col·laboració entre  

Diputació de Barcelona i PIMEC, aprovat per dictamen 441/2012 de la Junta de 
Govern de Diputació de Barcelona reunida en sessió de data 12 de juliol de 2012, 
s’ha procedit a elaborar el present conveni específic de col·laboració. 

 
XII. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per dictamen xxx/2014, de data xx de 

xxx de 2014, de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona. 
 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen 
d’acord amb els següents 
  

PACTES 
 
Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre Diputació de 
Barcelona i PIMEC per portar a terme el Programa Accelera el Creixement, 4a., 5a. i 6a. 
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edició, de manera que les empreses participants en el programa disposin d’un pla de 
creixement de la seva empresa i les eines de recolzament per tal que el seu pla es pugui 
materialitzar.   
 
Segon. BENEFICIARIS 
 
Els beneficiaris directes del present conveni de col·laboració seran un màxim de 50 
empreses per edició ubicades a la demarcació territorial de Barcelona amb alt potencial de 
creixement, amb un total de 150 empreses, en el global de les tres edicions. 
 
Aquestes empreses tindran com a característiques ser PIME’s amb alta capacitat de 
creixement, innovació, internacionalització i generació de llocs de treball.  
 
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR PER A CADA UNA DE LES EDICIONS 
 
El programa estarà integrat per 4 fases que composen un itinerari per a les empreses 
participants i que són les següents: 
 
FASE 0: Definició de la metodologia i actuacions del propi programa. 
FASE 1: Selecció de les empreses participants. 
FASE 2: Suport en l’elaboració dels plans de creixement empresarial. 
FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial. 
 
La descripció de cada una de les activitats així com els indicadors quantitatius d’activitat i 
qualitatius es detallen en l’Annex 1, adjunt al present conveni.  
 
Les activitats a realitzar es podran ajustar en funció del desenvolupament del programa i del 
nombre d’empreses participants en cada una de les fases, prèvia validació per part del 
Comitè de Seguiment. 
 
Quart. CALENDARI DE LES ACTIVITATS. 
 
El calendari de les activitats és el següent:  
- Per a la quarta edició: S’iniciarà el dia 1 de gener de 2015 i es preveu que finalitzi al juliol 

de l’any 2016. 
- Per a la cinquena edició: Es preveu que s’iniciï al gener de l’any 2016 i que finalitzi al 

juliol de l’any 2017. 
- Per a la sisena edició: Es preveu que s’iniciï al gener de l’any 2017 i que finalitzi al juliol 

de l’any 2018. 
 
Cinquè. COMPROMISOS DE LES PARTS  

 
1. Compromisos de Diputació de Barcelona: 
- Difusió a les empreses (directament i a través dels CLSE). 
- Validació de la relació final de les empreses participants.  
- Seguiment de les diferents activitats de totes les fases. 

 
2. Compromisos de PIMEC: 
- Difusió a les empreses.  
- Elaboració de la proposta d’empreses participants. 
- Proposar l’equip de treball al Comitè de Seguiment.  
- Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats de les fases 1, 2 i 3. 
- Garantir un sistema de registre d’informació permanent del programa. 
- Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les fases i l’informe final del 

programa.  
- Proposar la liquidació del pressupost al finalitzar el programa. 
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Sisè. DIFUSIÓ DEL PROGRAMA i COMUNICACIÓ 
 
Ambdues parts podran realitzar la difusió del programa per qualsevol mitjà de comunicació 
que consideri oportú. 
 
Les marques corresponents a Diputació de Barcelona i a PIMEC apareixeran en tots els 
elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del programa objecte d’aquest 
conveni, així com en els documents i materials que s’elaborin. En el cas de Diputació de 
Barcelona, s’haurà d’estar al que estableixen els criteris per la seva aplicació. 
 
Setè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT 
 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment pel compliment d’aquest 
Conveni, es concreten els òrgans següents: 

 
1. Comitè de Direcció: És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de 

Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC.  
 
Les persones representants són les següents:  
 
- El Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació i el Cap de Servei de Teixit 

Productiu de Diputació de Barcelona. 
- El Director Executiu i el Director de Desenvolupament Econòmic Territorial i Sectorial  de 

PIMEC. 
 
Les seves funcions seran:  
 
- Establir les directrius per al desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, 4a, 

5a i 6a edició. 
- Vetllar pel compliment dels presents acords. 
- Valorar l’execució del programa quan aquest finalitzi. 
- Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin oportunes. 

 
El comitè de Direcció es reunirà com a mínim 2 cops en cada edició: al final de la fase de 
selecció de les empreses participants i al final del cada edició.  
 
2. Comitè de Seguiment: És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de  

Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC. 
 
Les seves funcions seran:  
 
- Definir la metodologia i les actuacions del programa. 
- Fer el seguiment del programa. 
- Validar la configuració de l’equip de treball. 
- Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte desenvolupament 

del programa. 
- Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del programa i del 

nombre final d’empreses participants en cada una de les fases. 
- Validar els informes de seguiment que es detallen en l’annex 2. 
- Validar i aprovar a la finalització de cada edició del programa la liquidació del pressupost 

i reassignar si s’escau el marge sobrant per a la següent edició. 
 
El Comitè de Seguiment es reunirà com a mínim 4 cops en cada edició: reunió prèvia a l’inici 
del programa, i al final de cadascuna de les fases 1, 2 i 3. 
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Vuitè. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PER EDICIÓ 
 
Per portar a terme l’execució de les activitats de les fases 1, 2 i 3, PIMEC configurarà l’equip 
de treball següent: 

 
- Comitè d’Experts. Participarà en la fase de selecció de les empreses i en la diagnosi i 

definició dels factors claus d’èxit i el pla de creixement de les empreses. Estarà 
integrat per: 

 
a. Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial 

en matèria de creixement. 
b. Un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC. 

 
- Equip d’experts. Portaran a terme les Master Classes i l’assessorament expert 

individualitzat de la fase 3. Estarà integrat per persones tant de PIMEC com personal 
extern.  

 
- Equip de consultors. Portaran a terme l’execució del programa fonamentalment en la 

fase 1 i 2 de cada edició. Estarà integrat per persones tant de PIMEC com personal 
extern.  

 
- Equip de tutoria, gestió i coordinació del programa. Estarà a disposició de les 

empreses per resoldre qualsevol dubte o incidència, les acompanyarà al llarg de tot el 
programa i portarà a terme les tasques de perfil logístic i administratiu per tal de 
coordinar tota l’activitat resultant del mateix. Estarà integrat per: 
a. Un/a tutor/a. 
b. Dues persones per a les tasques de  gestió i coordinació. 

 
Novè. PRESSUPOST 
 
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats, 
s’estableix en 260.344 € per edició, amb un total de 781.032 € per a la totalitat del programa 
incloent les tres edicions, distribuïts en les partides i pels imports que figuren en el document 
que s’acompanya com a annex número 3 i que forma part integrant del conveni.  
 
Aquest pressupost només contempla les despeses derivades de l’execució de les Fases 1, 
2 i 3. 
 
L’import del pressupost s’ajustarà en funció del nombre d’empreses participants en el 
programa en cada una de les fases. 
 
En el cas que una empresa participant no finalitzi totes les fases del programa, es procedirà 
a ajustar l’import del pressupost tenint en compte els següents criteris: 

 
- L’aportació realitzada per part de l’empresa participant no serà retornada a l’empresa ni 

totalment ni parcialment. 
 
- L’import corresponent al nombre d’hores d’assessorament individualitzat no rebut per 

l’empresa participant serà descomptat de l’import definitiu del pressupost total d’execució 
del programa. 
 

Cadascuna de les empreses participants realitzarà una aportació econòmica de sis-cents 
cinc (605) €. Aquesta aportació s’ingressarà directament a PIMEC.  
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De l’import que resta, Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 75% i 
PIMEC del 25% arrodonint els decimals, de tal manera que:  

 
-  L’ aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà d’un total de 

cinc-cents disset mil set-cents deu (517.710) €, sense càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30103/433AO/48900 de l’exercici 2014 a raó de la següent distribució:  
 
1. Quaranta-vuit mil quatre-cents noranta-sis (48.496) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 2015. 
 
2. Cent setanta-cinc mil vuit-cents quaranta-cinc (175.845) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2016. 
 
3. Cent setanta-dos mil cinc-cents setanta (172.570) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2017. 
 
4. Cent vint mil set-cents noranta-nou (120.799) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2018 
 

Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 
- L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà d’ un total de cent setanta-

dos mil cinc-cents setanta-dos (172.572) € a raó de cinquanta-set mil cinc-cents vint-i-
quatre (57.524) € per a cadascuna de les edicions. 

 
Desè.  RÈGIM DE PAGAMENT  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques de cent setanta-dos mil cinc-cents setanta 
(172.570) € per a cadascuna de les edicions, es tramitaran de la manera següent:  

 
a. 30.000 € a la finalització de la fase 1 de cada edició. 
b. 80.000 € a la finalització de la fase 2 de cada edició. 

 
Els pagaments a la finalització de la fase 1 i fase 2 es realitzaran prèvia validació per part 
del Comitè de Seguiment dels informes de seguiment presentats per PIMEC a la finalització 
d’aquestes dues fases.  

 
c. L’aportació restant es tramitarà prèvia validació i aprovació del Comitè de 

Seguiment de l’informe final de seguiment de la fase 3, l’informe final de cada 
edició i la liquidació del pressupost. 

 
Aquests informes s’hauran de tramitar al llarg dels tres mesos següents a la data límit de 
finalització de cadascuna de les edicions. 
 
Onzè. MODIFICACIONS  
 
Prèvia aprovació de les parts es podrà modificar el present Conveni, si així es considera, 
atenent a l’evolució del programa. 
 
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES  
 
La vigència del conveni es fixa entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2018, 
ambdós inclusius. 
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Les parts podran ampliar la vigència o prorrogar el conveni a proposta del Comitè de 
Direcció. En qualsevol cas s’haurà fer constar de manera expressa. 
 
Tretzè. CONFIDENCIALITAT 
  
Tots els documents tractats en relació a les empreses participants en el programa seran 
tractats confidencialment per ambdues parts. 
 
Catorzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal 
tractades al llarg del programa, a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial el que 
estableix 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 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Quinzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Els productes resultants de l’execució del programa són en règim de cotitularitat, de manera 
que podran ser utilitzats per ambdues parts, sense necessitat d’autorització, per a la seva 
explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, adaptació i arranjament 
o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s producte/s 
han estat elaborats en el marc del present conveni de col·laboració.  
 
Com a productes resultants de l’execució del programa, entre altres, es consideraran els 
materials de suport de les activitats de formació i de l’assistència tècnica realitzada a les 
empreses participants i el model de pla de creixement, així com qualsevol altre document no 
previst i que es faci en el marc del programa.  
 

Setzè. RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 

Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 
- Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves 

previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
- Qualsevol altre determinada per la legislació vigent. 

 

Dissetè. RÈGIM JURÍDIC 
 

Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents 
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 

Divuitè. JURISDICCIÓ 
 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir 
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin de la 
circumscripció de Barcelona. 
 

I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen. 
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ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A 
PORTAR A TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, 4A, 5A I 6A EDICIÓ. 
 
ANNEX 1 ACTIVITATS I INDICADORS 
 
ACTIVITATS A REALITZAR PER EDICIÓ  
 
FASE  0: Definició de la metodologia i actuacions del propi programa. 
 
FASE 1: Selecció de les empreses participants 

 
- Difusió del programa.  
- Identificació, anàlisi i selecció de les empreses participants.  

 
FASE 2: Suport en l’elaboració dels plans de creixement empresarial 

 
- Preparació del procés, eines i continguts  
- Sessió col·lectiva: Formació sobre les eines claus per a la reflexió estratègica i pel 

disseny d’estratègies de creixement. La sessió formativa per a cada empresa serà de 9 
hores. Tenint en compte un màxim de 50 empreses participants, s’organitzaran 2 
sessions on es preveu la participació de 25 empreses en cada sessió.  

- Sessions individuals: Sessions de diagnosi i d’assessorament pel desenvolupament del 
model de negoci i el disseny del pla de creixement. Cada empresa participant rebrà 4 
sessions individualitzades amb un total de 14 hores. 

- Sessió de contrast: Exposició i valoració del treball. Sessió individualitzada amb l’objectiu 
d’exposar el treball realitzat fins al moment amb l’equip de consultors davant del Comitè 
d’experts. Es realitzarà valoració i contrast dels factors claus del creixement que 
permetrà dissenyar l’acompanyament que es portarà a terme en la fase 3 per tal de 
donar suport a l’execució de les accions marcades. Cada empresa participant tindrà 1 
hora d'exposició del treball amb tres experts i cada expert dedicarà 1 hora per empresa 
participant de supervisió, contrast i disseny de l'acompanyament. L’empresa estarà 
acompanyada per la persona consultora assignada a la Fase 2 i el/la tutor/a. 
 

FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial 
 

- Master Classes: Sessions col·lectives de formació en aspectes    comuns en la major part 
dels programes de creixement i consolidació empresarial: finançament, innovació, 
comercialització-internacionalització i lideratge. Cada empresa assistirà a 4 sessions 
col·lectives de 5 hores cada sessió. S’organitzaran  amb la participació simultània de 
totes les empreses.   

- Best practices: Sessions col·lectives on s’exposaran 4 casos pràctics d’èxit per tal que 
l’empresari pugui visualitzar com altres empreses han afrontat els seus reptes estratègics 
de futur i la manera com els han resolt. Cada empresa participant assistirà a la 
presentació de 4 casos d’èxit i una durada de 2 hores per a l’exposició de cada cas. 
S’organitzaran amb la participació simultània de totes les empreses. 

- Sessions individuals d’assessorament: Les empreses rebran assessorament 
especialitzat en les matèries que requereixin. Cada empresa participant rebrà 20 hores 
d’assessorament en 5 sessions individuals. 

 
Al llarg de totes les fases hi haurà un servei de tutoria a disposició de les empreses per 
resoldre qualsevol dubte o incidència i que les acompanyarà al llarg de tot el programa.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

314/534 

INDICADORS DEL PROGRAMA PER EDICIÓ  
 

- Indicadors quantitatius d’activitat: 
a. Nombre d’empreses participants al programa en cada una de les fases: 

� Nombre d’empreses participants en la Fase 1 
� Nombre d’empreses participants en la Fase 2 
� Nombre d’empreses participants en la Fase 3 

b. Total d’hores per empresa al finalitzar el programa i desglossament de: 
� Total hores de sessió individual rebudes per empresa. 
� Total hores de sessions col·lectives rebudes per empresa. 

c. Nombre de Plans de creixement. 
d. Nombre d’accions plantejades en cada pla al finalitzar el programa. 
e. Nombre de CLSE participants al programa 

 
- Indicadors qualitatius del programa: 

a. Nivell de satisfacció de les empreses participants a la finalització de la Fase 2, de la  
Fase 3 i del programa. 

 
ANNEX 2 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
PATRONAL PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) PER PORTAR A TERME 
EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, 4A, 5A I 6A EDICIÓ. 
 
ANNEX 2 CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT PER EDICIÓ  
 
A) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 1: 
- Difusió del programa detallant l’origen (Diputació de Barcelona a través dels CLSE o PIMEC) 

i els criteris utilitzats per fer la difusió.  
- Nombre d’empreses interessades en participar en el programa detallant el canal a través del 

qual s’han interessat (Diputació de Barcelona a través dels CLSE o PIMEC) i la localitat de 
procedència de l’empresa. 

- Relació d’empreses que compleixen el perfil descrit en l’acord segon. Aquesta relació ha de 
contenir la següent informació: nom de l’empresa, localitat, sector d’activitat, grandària i les 
dades corresponents a la descripció del perfil d’empresa que es detallen a l’acord segon del 
conveni. 

- Selecció de les empreses candidates. Criteris utilitzats. Motius de no selecció. 
- Nombre d’entrevistes realitzades. 
- Relació d’empreses i CLSE participants en el programa. 
- Sessió d’inauguració del programa. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
- Calendari d’activitats. 

 
B) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 2: 
- Relació d’empreses participants en la sessió col·lectiva. 
- Relació d’empreses participants en cada sessió individual. 
- Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants. 
- Pla de creixement de cada empresa.  
- Materials de suport a les sessions individuals i col·lectives. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
- Calendari d’activitats. 

 
C) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 3: 
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre finançament. 
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre innovació. 
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre comercialització-

internacionalització. 
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- Relació d’empreses participants en la sessió Master Classes sobre lideratge. 
- Relació d’empreses participants en les sessions Best practices de presentació de casos 

d’èxit. 
- Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants. 
- Informe breu de cada una les 5 sessions individuals per cada empresa participant. 
- Materials de suport. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
- Calendari d’activitats. 

 
D) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final del programa: 
- Quadre amb l’itinerari d’activitats de cada empresa que contingui com a mínim la següent 

informació:  
a. Relació d’empreses participants. 
b. Dates en què cada empresa ha realitzat cada activitat. 
c. Accions del pla de creixement plantejades per cada empresa. 
d. Accions del pla de creixement iniciades per cada empresa. 

- Altres: acte de lliurament de diplomes, mapa de distribució territorial de les empreses a l’inici i 
a la finalització del programa, etc. 
 

ANNEX 3 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
PATRONAL PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) PER PORTAR A TERME 
EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, 4A, 5A I 6A  EDICIÓ. 

Activitats Imports Entitats i empreses Imports

Serveis Generals 43.550 €         Aportació Empreses (605 € x 50 empreses) 30 .250 €         
Serveis de gestió i coordinació 25.375 €         Aportació Diputació de Barcelona 172.570 €       
Serveis de tutoria individualitzada 6.704 €           Aportació de PIMEC 57.524 €         
Material 2.420 €           
Altres despeses 9.051 €           
Fase 1 23.386 €         
Identificació anàlisi i sel·lecció                                                        10.647 €         
Comitè Experts 12.739 €         
Fase 2 100.615 €       
Preparació procés, eines i continguts 3.737 €           
Sessió Col·lectiva                                                                                         1.311 €           
Sessions individuals 65.105 €         

Diagnòsi 18.214 €         
Treball Model Canvas 10.928 €         
Disseny del pla de 
creixement (1) 10.928 €         
Disseny del pla de 
creixement (2) 10.928 €         
Treball back-office 14.107 €         

Sessions de contrast 30.462 €         
Comitè Experts 25.478 €         
Consultors i tutor 4.984 €           

Fase 3 92.793 €         

5.606 €           
Master Classes   1.457 €           
Best practices           776 €              
Sessions individuals 72.854 €         
Treball Back office 12.100 €         

TOTAL DESPESES 260.344 €       TOTAL INGRESSOS 260.344 €       

Implementació i coordinació dels serveis pel pla de 
creixement + informe final

PRESSUPOST D'INGRESSOSPRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT

 

*Aquest pressupost és per edició. “ 
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Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de cinc-cents disset mil set-cents 
deu (517.710) €, a raó de la següent distribució pressupostària:  
 
1. Quaranta-vuit mil quatre-cents noranta-sis (48.496) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 2015. 
2. Cent setanta-cinc mil vuit-cents quaranta-cinc (175.845) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2016. 
3. Cent setanta-dos mil cinc-cents setanta (172.570) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2017. 
4. Cent vint mil set-cents noranta-nou (120.799) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per l’any 2018 
 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 
Tercer.- DECLARAR la pluriennalitat de la despesa. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya). 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’actuació 14/X/112314 “Obres d’adequació de l’edif ici auxiliar del Far de Calella”, 
en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacio ns derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2 015”, i el corresponent 
conveni específic a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Calella.-  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: 
 
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 de  “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 
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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 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari Ajuntament de Calella  

NIF XXX 

Actuació 
Obres d’adequació de l’edifici auxiliar del Far de 
Calella  

Codi XGL 14/X/112314 
Aportació de la Diputació 100.001,06 € 

2013 0 € 
2014 100.001,06 € 
2015 0 € 
2016 0 € 

Periodificació 

2017 0 € 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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

 
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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“CONVENI ESPECÍFIC  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, 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 per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel  Decret de Presidència de la 
Corporació de data 16 de desembre de 2013 (núm. 12577/13), publicat en el BOPB de data 
20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per XXXXX, <nom i cognoms>, assistit per/per la 
secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
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 de  “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 xxxxx. 

 
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 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Calella 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 de Calella  
NIF XXX 

Actuació Obres d’adequació de l’edifici auxiliar del Far de 
Calella  

Codi XGL 14/X/112314 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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

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

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

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

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 100.001,06 € 
2013 0 € 
2014 100.001,06 € 
2015 0 € 
2016 0 € 

Periodificació 

2017 0 € 
Aplicació pressupostària G/30201/432A1/76240 

         
2. Per part de l’ens destinatari 

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

 
Tercer. Vigència del conveni 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 
 
Quart. Execució i justificació de despeses  
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de 
gestió. 
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2.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 
desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Sisè.  Gestió i aplicació de romanents 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 
 
Setè.  Identificació de l’actuació   
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
Vuitè.  Documentació tècnica  
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips 

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

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

 
Novè. Tancament  
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
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Desè. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè. Incompliment 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

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

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

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

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

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

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

 
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

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

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

Catorzè. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públ iques 
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, 
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seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present 
conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Setzè. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 

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

 
Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa de cent mil un euros amb sis cèntims 
(100.001,06) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/76240, 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. 
 
74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’addenda II de l’any 2014 al conveni de col·labora ció entre la Diputació de 
Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Tu risme, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona per  a la promoció turística de la 
“Destinació Barcelona: una oportunitat”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 
articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les competències locals. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 
objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de la província de Barcelona i 
està interessada en dur a terme aquesta promoció en estreta col·laboració amb 
Barcelona ciutat.  
 
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis de Turisme, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, van iniciar un procés 
de col·laboració concretat en dos convenis que van ser vigents entre els anys 2008-
2009 i 2010-2011. Aquests convenis van permetre a les tres parts signants, cooperar a 
nivell de la promoció turística, la millora de l’oferta, la informació turística i la generació 
de més coneixement sobre el turisme a la ciutat de Barcelona i  tot el seu entorn 
territorial, en especial, la costa de la província de Barcelona. 
 
L’any 2012 es va aprovar per Junta de Govern , en sessió ordinària de 31 de maig de 
2012, el conveni a signar entre l’ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de 
Barcelona i Diputació de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació 
Barcelona: una oportunitat”, entenent la Destinació Barcelona com una realitat turística 
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d’alt potencial i valor, tant pel posicionament que té a nivell turístic la ciutat de 
Barcelona, com per la varietat i complementarietat del conjunt de l’oferta turística que 
hi ha al seu entorn. Aquest conveni es va signar el 5 de juliol de 2012 i té una vigència, 
d’acord amb el seu pacte desè, fins el 31 de desembre de 2015. 
 
Seguint el que estableix el pacte setè de l’esmentat conveni, la Junta de Govern en 
sessió de data 30 d’octubre de 2014 va aprovar l’addenda per a l’any 2014 a 
l’esmentat conveni de col·laboració vigent,  en la que s’inclouen la relació d’accions i 
els imports del seu suport, així com la seva justificació. 
 
D’acord amb l’apartat tercer de l’esmentada addenda per a l’any 2014, es preveia la 
participació, conjuntament amb l’Agència Catalana de Turisme i l'ajuntament de 
Barcelona, a la cimera de l’Organització Mundial del Turisme centrada en el turisme 
urbà. Aquesta cimera es celebrarà els propers 9-11 de desembre de 2014 a 
Barcelona.  
 
Inicialment estava previst un pressupost per a la realització d’aquest esdeveniment i  
en base a aquest es va preveure una quantitat inclosa en el conveni aprovat amb el 
Consorci de Turisme de Barcelona i l’ajuntament de Barcelona. Aquest pressupost 
inicial s’ha vist incrementat pel canvi de seu en la realització del cimera i per 
l'increment de participants ininicialmentment previst, motius pels quals, s’ha de 
realitzar una aportació suplementària per assumir l’increment.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
3.4.i.3) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de 
desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 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’addenda II per a l’any 2014 al conveni de col·laboració vigent, signat 
el 5 de juliol de 2012 entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, 
per a la promoció turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, d’acord amb 
el text que es transcriu a continuació: 
 

ADDENDA II DE L’ANY 2014 AL CONVENI DE COL·LABORACI Ó ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE 
TURISME, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI DE  TURISME DE 
BARCELONA PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA “DESTIN ACIÓ BARCELONA: 
UNA OPORTUNITAT”  (3A. GLOBAL SUMMIT ON CITY TOURIS M)  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una banda, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident primer i P.D. 
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, I’l·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat, i facultat d’acord 
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amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 
de desembre de 2013; assistit per la Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16 de 
desembre de 2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per l’Il·lma Sra. Sònia Recasens i 
Alsina, Segona Tinent d’Alcalde, en virtut de l’Acord de la Comissió de Govern de data 
........... i assistida pel Secretari Delegat de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació Sr. Angel 
Pascual Oliva.  
 
I, de l’altra, el CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan 
Gaspart i Solves President del Comitè Executiu del Consorci. 

 
ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, l’any 2012 va aprovar per Junta de Govern , en sessió ordinària 
de 31 de maig de 2012, el conveni a signar entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de 
Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació 
Barcelona: una oportunitat”, entenent la Destinació Barcelona com una realitat turística d’alt 
potencial i valor, tant pel posicionament que té a nivell turístic la ciutat de Barcelona, com 
per la varietat i complementarietat del conjunt de l’oferta turística que hi ha al seu entorn.  
 
En data 5 de juliol de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de Turisme de Barcelona (en endavant Turisme de Barcelona) per a la promoció 
turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, amb una vigència des de l’1 de gener 
de 2012 i fins el 31 de desembre de 2015.  
 
Seguint el que estableix el pacte setè de l’esmentat conveni, la Junta de Govern en sessió 
de data 30 d’octubre de 2014 va aprovar l’addenda per a l’any 2014 a l’esmentat conveni de 
col·laboració vigent,  en la que s’inclouen la relació d’accions i els imports del seu suport, 
així com la seva justificació. 
 
D’acord amb l’apartat tercer de l’esmentada addenda per a l’any 2014, es preveia la 
participació, conjuntament amb l’Agència Catalana de Turisme i l'ajuntament de Barcelona,  
a la cimera de l’Organització Mundial del Turisme centrada en el turisme urbà. Aquesta 
cimera es celebrarà a Barcelona, del 9 a l’11 de desembre de 2014.  
 
La 3a- Global Summit on City Tourism és un esdeveniment que vol assolir els objectius de  
millorar el coneixement dels canvis en el turisme de les ciutats de manera que siguin "ciutats 
més intel·ligents, més sostenibles i més inclusives", abordar la planificació urbana de 
manera interdisciplinària, incloent el turisme i proposant indicadors de sostenibilitat 
econòmica, ambiental i social, i establir visions compartides a nivell mundial en l'adaptació 
als nous paradigmes del turisme urbà. 
 
Inicialment estava previst un pressupost per a la realització d’aquest esdeveniment i  en 
base a aquest es va preveure una quantitat inclosa en el conveni aprovat amb el Consorci 
de Turisme de Barcelona i l’ajuntament de Barcelona. Aquest pressupost inicial s’ha vist 
incrementat pel canvi de seu en la realització de la cimera i per l'increment de participants 
inicialment previst, motius pels quals, s’ha de realitzar una aportació suplementària per 
assumir l’increment.  
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PACTES 
 
Primer.-  Objecte. 
 
L’objecte d’aquesta addenda II de l’any 2014 al conveni vigent de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de 
Barcelona i Turisme de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació Barcelona: 
una oportunitat” és formalitzar l’aportació econòmica suplementària per la 3a. Global Summit 
on City Tourism, que es celebrarà a Barcelona, en el mes de desembre de 2014. 
 
Segon.- Pagament. 
 
Diputació de Barcelona aportarà a Turisme de Barcelona la quantitat suplementària de 
quinze mil (15.000) € per fer front a les despeses de la 3a. Global Summit on City Tourism.  
 
El pagament i la justificació d’aquest import suplementari, es realitzarà d’acord amb la 
següent previsió: un primer pagament a la signatura de l’addenda i contra la presentació de 
justificants, per una quantitat màxima d’onze mil dos-cents cinquanta (11.250) €. El segon 
pagament per la quantitat restant es farà en el moment de la seva justificació  que serà com 
a màxim el 31 de març de 2015. 
 
Tercer.-  La present Addenda II es regeix per la resta de les clàusules establertes en 
l’esmentat conveni de col·laboració vigent.” 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quinze mil (15.000) € per 
l’addenda II de l’any 2014 els quals aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30200/432A0/46700, del pressupost vigent de la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Tercer.-  SATISFER al Consorci de Turisme de Barcelona, amb NIF XXX, la quantitat 
de quinze mil (15.000) €, d’acord amb el punt segon de l’addenda II al conveni.   
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Turisme de Barcelona. 
 
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
conveni de patrocini per les diferents accions que es faran en el “Open de 
España Masculino de Profesionales de Golf” en la se va edició de l’any 2015, 
durant la seva celebració al maig de 2015 al Real C lub de Golf de El Prat.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President 
Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, desplega 
un paper actiu en la promoció de les diferents línies de productes turístics existents en 
el territori, mitjançant la participació en fires i en altres accions promocionals del sector. 
 
La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa a favor del 
desenvolupament social i econòmic dels municipis de la província a través del sector 
del turisme. Un dels objectius és la promoció del turisme del món local de la província 
de Barcelona, aquesta promoció està en relació amb la comunicació externa dels 
productes i es realitza a través de diverses accions com campanyes publicitàries, 
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comunicacions a mitjans generalistes o a mitjans de comunicació comarcal, portals, 
televisió, ràdio, etc. 
 
La coordinació de totes les actuacions que es duen a terme des de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, inclouen, per una banda, la comunicació i la difusió 
externa dels productes, programes i serveis que s’ofereixen en l’àmbit del turisme, 
posant en valor els atractius turístics de la província de Barcelona, des del punt de 
vista territorial i de lleure. I, per altra banda, en l’àmbit de l’esport, contribueix a 
l’equilibri territorial mitjançant la cooperació esportiva de proximitat i donant suport i 
col·laborant en l’organització d’esdeveniments esportius que es desenvolupen en 
diferents municipis de la província de Barcelona. 
 
A l’hora de donar a conèixer els productes turístics que ofereix la Gerència de Serveis 
de Turisme s’ha considerat adient el patrocini d’esdeveniments esportius que permetin 
rendibilitzar la inversió que comporta el finançament d’aquests esdeveniments 
mitjançant la publicitat. 
 
Atès que l’entitat Open de España de Golf, S.L. és l’empresa a la que la Real 
Federació Española de Golf ha encarregat l’organització, gestió i promoció del torneig 
de golf conegut com “Open de España Masculino de Profesionales de Golf” en la seva 
edició per a l’any 2015, segons certificat unit al conveni que figura com Annex I del 
present dictamen. Aquest esdeveniment pertany al Circuit Europeu de la PGA  i, degut 
a la seva difusió nacional i internacional, la Diputació de Barcelona està interessada en 
el seu patrocini. 
 
Vist el que preveu la Base 30, punt 2 de les bases d’execució del pressupost general 
de la Diputació de Barcelona per a 2014, en relació a la tramitació dels convenis de 
patrocini. 
 
Vist que a l’aplicació pressupostària G/30200/432A0/22602 del vigent pressupost 
corporatiu hi ha crèdit suficient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
3.4.i.3) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de 
desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 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 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 del conveni de patrocini del “Open de España Masculino de 
Profesionales de Golf” en la seva edició per a l’any 2015, que es celebrarà el mes de 
maig de 2015 en el Real Club de Golf de El Prat, per un import de cent mil (100.000) €, 
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més vint-i-un mil (21.000) € en concepte d’IVA al tipus del 21%, el text de la qual és el 
següent (els annexos del conveni s’annexen al present dictamen):  
 

“CONVENIO DE PATROCINIO A FORMALIZAR ENTRE DIPUTACI Ó DE BARCELONA, A 
TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE TURISMO Y LA EMPRESA OPEN DE 
ESPAÑA DE GOLF, S.L. PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PA TROCINIO DEL OPEN 
ESPAÑA MASCULINO DE PROFESIONALES DE GOLF EN SU EDI CIÓN DE 2015 
 
ENTIDADES QUE INTERVIENEN 
 
De una parte, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada por el Vicepresidente primero 
y P.D. Area de Desarrollo Económico Local, l’Ilmo. Sr. Ferran Civil Arnabat, facultado por 
este acto de acuerdo con el Texto Refundido 1/2014, sobre nombramientos y delegación de 
competencias y atribuciones de los órganos de la Diputació de Barcelona, diferentes del 
Pleno, aprobada por Decreto de la Presidencia número. 11876/2013, de fecha 11 de 
diciembre de 2013, y publicada en el BOPB de 23 de diciembre de 2013; asistido por la 
secretaria delegada, la Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtud de las facultades que le 
otorga el Decreto de la Presidencia de la corporación de fecha 16 de diciembre de 2013 
(número 12577/13), publicado en el BOPB en fecha 20 de enero de 2014. 
 
Y de otra parte, D. J.S.F., con N.I.F. número XXX, en su calidad de representante físico de 
la Real Federación Española de Golf, entidad accionista única y Administradora Única de 
OPEN DE ESPAÑA DE GOLF S.L. , (en adelante, Open de España de Golf ), según consta 
en la escritura de fecha XXX, autorizada por el Notario de XXX D. L.F.R.R., con el nº XXX, 
de su protocolo, entidad constituida con duración indefinida, mediante escritura pública 
autorizada por el mismo Notario, el día XXX, e inscrita en el Registro Mercantil de XXX, al 
tomo XXX, folio X, sección X, hoja X, inscripción X con CIF número XXX, y con domicilio 
social en la calle XXX, X, C.P.  XXX de XXX. 
 
Todos los intervinientes aseguran la vigencia de su cargo y facultades, así como de las 
sociedades que representan, reconociéndose, en la condición en que intervienen, poder y 
capacidad para obligarse a todo cuanto resulte de este documento, a cuyo fin 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO.- La Diputació de Barcelona , a través de la Gerencia de Servicios de Turismo, 
despliega un papel activo en la promoción de las diferentes líneas de productos turísticos 
existentes en el territorio, mediante la participación en ferias y en otras acciones 
promocionales del sector. 
 
SEGUNDO.- La Gerencia de Servicios de Turismo de la Diputació de Barcelona  trabaja a 
favor del desarrollo social y económico de los municipios de la provincia a través del sector 
de turismo. Uno de los objetivos es la promoción del turismo del mundo local de la provincia 
de Barcelona, esta promoción está en relación con la comunicación externa de los 
productos y se realiza a través de diversas acciones como campañas publicitarias, 
comunicaciones a medios generalistas o a medios de comunicación comarcal, portales, 
televisión, radio, etc. 
 
TERCERO.- Que entre las actividades que lleva a cabo para dar contenido a lo establecido 
en sus objetivos, destaca su participación en todas aquellas acciones que tratan de 
potenciar la imagen de la provincia de Barcelona como destino turístico vinculado a la 
práctica del deporte del golf, bien sea mediante el PATROCINIO o la SPONSORIZACIÓN 
de determinadas competiciones o a deportistas y clubes deportivos. 
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CUARTO.- Que la entidad Open de España de Golf es la empresa, a la que la Real 
Federación Española de Golf (en adelante, la RFEG) le ha encargado la organización, 
gestión y promoción del torneo de golf conocido como "Open de España Masculino de 
Profesionales de Golf”en su edición del año 2015, según certificado unido al presente 
convenio como Anexo I. Este evento pertenece al Circuito Europeo de la PGA y, debido a su 
difusión nacional e internacional, la Diputació de Barcelona está interesada en su 
PATROCINIO. 
 
QUINTO.- Que la minuta del convenio fue aprobada por dictamen de la Junta de Gobierno 
de la Diputación de Barcelona en fecha 
 
SEXTO.- Así, reconociéndose las partes aquí reunidas la capacidad necesaria para 
contratar y obligarse, suscriben el presente convenio de PATROCINIO que se regulará por 
lo establecido en el Ordenamiento Jurídico Español y en particular por las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio  
 
El objeto del convenio es el PATROCINIO PUBLICITARIO, al amparo del art. 22 
(remuneración hecha por la Ley 29/2009) de la Ley General de Publicidad, por la Diputació 
de Barcelona , del denominado "Open de España Masculino de Profesionales de Golf” en 
su edición del año 2015 (en adelante, el Torneo), que se celebrará en mayo de 2015 en el 
Real Club de Golf de El Prat. 
 
SEGUNDA.- Cuantía del patrocinio y forma de pago 
 
2.1.- La Diputació de Barcelona abonará a Open de España de Golf  por este 
PATROCINIO, la cantidad total de CIEN MIL (100.000) €, más VEINTIÚN MIL (21.000) € en 
concepto de IVA al tipo del 21%. 
 
2.2.- La cantidad anteriormente señalada será abonada, previa presentación y conformidad 
de las facturas que se detallan a continuación y en la forma siguiente: 

 
• 1er pago del 50% 

La cantidad de CINCUENTA MIL (50.000) € más DIEZ MIL QUINIENTOS (10.500) € en 
concepto de IVA, correspondiente al 50 % del total, en los 30 días siguientes a la firma 
del convenio  
 

• 2º pago del 50% 
La cantidad restante de CINCUENTA MIL (50.000) € más DIEZ MIL QUINIENTOS 
(10.500) € en concepto de IVA, correspondiente al 50% del total, a la entrega de la 
documentación que se detalla en el APARTADO 2.3 siguiente.  

 
2.3.- La entidad Open de España de Golf  deberá presentar a la Diputació de Barcelona  
un DOSSIER JUSTIFICATIVO del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la 
Estipulación Cuarta de este convenio. Este Dossier será, con las lógicas adaptaciones a la 
edición del Torneo correspondiente al año 2015, de formato y contenido idéntico al de otras 
ediciones y estará formado, al menos, por fotografías, recortes de prensa, videos, material 
promocional elaborado, etc. 
 
Igualmente, será condición indispensable la presentación de un ESTUDIO que analice y 
valore pormenorizadamente la repercusión mediática del Torneo en general y del patrocinio 
de la Diputació de Barcelona  en relación a la visualización de la marca Barcelona es 
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mucho más, en los diferentes medios y que cuantifique estadísticamente la afluencia de 
público cuyo formato y contenido también será, con las lógicas adaptaciones, idéntico al de 
otras ediciones del Torneo. 
 
Será CONDICIÓN INDISPENSABLE para el abono de la cantidad comprometida la 
presentación de los citados documentos. El plazo máximo para la presentación de la 
documentación será el 1 de noviembre de 2015. 
 
TERCERA.- Duración del Convenio 
 
Este convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma y hasta la entrega de toda la 
documentación definida en el apartado 2.3 que conllevará al pago del último plazo.  
 
CUARTA.- Contraprestaciones  
 
Como contraprestación por este PATROCINIO, la Diputació de Barcelona  tendrá derecho a: 
 
1.- RR.PP. / HOSPITALITY 
• 1 Fourball en el Pro AM, para 3 personas (miércoles). 
• 20 Plazas para el cóctel oficial del Evento (martes).  
• 5 parking Vip por día 
• 1 pase parking autoridades 
• 20 entradas hospitality por día 
• 200 tickets de entrada por día 
• Un espacio en la zona comercial general para stand de Diputació de Barcelona 
• 1 palco reservado en el Restaurante Club Vip: 7 entradas por sesión. (Total: 4 sesiones). 

Los palcos serán mesas de 7 comensales reservadas exclusivamente para Diputació de 
Barcelona. En total tendrá derecho a invitar a 28 personas en los 4 días del torneo. 

• Otras acciones que se desarrollen en torno al Open 
 

2.- PRESENCIA DE MARCA 
• Creación del Premio “Barcelona es mucho más” de Diputación de Barcelona. 
• En el programa oficial del Torneo 
• En el diario del torneo 
• En el plan de comunicación que la Real Federación Española de Golf desarrolle para el 

torneo. 
• En el plan de promoción que la Real Federación Española de Golf desarrolle para el 

torneo 
• Presencia, con links a página web de la Diputació de Barcelona, en la sección de 

patrocinadores de la web de la RFEG y de la web del Open de España de Golf: 
presencia y links cruzados a web del sponsor.  

• Vallas publicitarias en lugares estratégicos del campo con cobertura televisiva: 4 vallas 
(2x1) 

• En la zona de hospitality 
• En todos los impresos oficiales del torneo 
• En los paneles de sponsors de las entregas de premios y ruedas de prensa 

 
3.- RETRANSMISIÓN EN TELEVISIÓN Y CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN Y VIDEO 
• Teledeporte: dos horas diarias los cuatro días de torneo (sujeto a programación de TVE).  
• Golf +: cobertura en directo los 4 días del torneo. 
• Sky Golf Channel 
• 400 horas de emisión internacional a través del PGA Tour (Europa, Asia, Usa, 

Sudamérica y Sudáfrica).  
• TV “Highlights” en retransmisiones internacionales 
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En referencia a las fotos, Open de España de Golf cederá a la Diputació de Barcelona los 
derechos de propiedad intelectual bajo las siguientes condiciones: 

 
- Para todo el territorio mundial 
- Por el plazo máximo establecido por la ley 
- Para todos los canales y soportes presentes y futuros 
- Con derecho a modificación de la imagen 
- Con derecho de cesión a terceros 
- Finalidad promocional y/o publicitaria  
 
Las imágenes deben entregarse en formato tiff, con una resolución de 300 dpi y medida A3. 
 
En referencia a los vídeos, Open de España de Golf cederá a la Diputació de Barcelona los 
derechos de propiedad intelectual bajo las siguientes condiciones: 

 
- Para todo el territorio mundial 
- Por el plazo máximo establecido por la ley 
- Para todos los canales y soportes presentes y futuros (incluidos medios de comunicación 

nacionales e internacionales) 
- Con derecho a modificación del vídeo 
- Con derecho de cesión a terceros 
- Finalidad promocional y/o publicitaria  

 
Los vídeos deberán entregarse en formato DVD apto para ordenador (pc y mac) y para 
televisión y en formato profesional (Betacam o similar). 
 
Open de España de Golf y la RFEG declaran expresamente que dicha cesión se hace 
dentro de los límites establecidos en el acuerdo con la PGA European Tour, que 
expresamente los firmantes del  acuerdo declaran conocer y que figura en el presente 
convenio como Anexo II. La Diputació de Barcelona  se compromete a que la utilización de 
las imágenes, fotos y vídeos se realice con sujeción a la legislación vigente y preservando, 
en todo caso, los derechos de publicidad, imagen y cualesquiera otros de los jugadores 
profesionales que participen en el Torneo. 
 
Open Golf España y la RFEG se obligan a prestar la máxima colaboración a la Diputació 
de Barcelona  al objeto de lograr todas aquellas autorizaciones necesarias de las personas 
y/o titulares de bienes y de obras arquitectónicas que aparezcan en las imágenes. 
 
La elaboración de todos los elementos y soportes mencionados en los apartados anteriores 
correrá por cuenta de Open de España de Golf , previa aprobación de la Diputació de 
Barcelona . En caso de variación del Plan de Medios deberá ser comunicado y aprobado 
por la Diputació de Barcelona . 
 
En todo caso la imagen que aparezca en los diferentes soportes deberá adecuarse a lo 
establecido en el Manual de Identidad Corporativa facilitado por la Diputació de Barcelona . 
 
QUINTA.- Incumplimientos e indemnizaciones 
 
5.1.- En el supuesto de incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones 
derivadas del presente convenio, la parte perjudicada podrá optar entre exigir el 
cumplimento de la misma o resolver el convenio, con indemnización de daños y perjuicios, 
en ambos casos. 
 
5.2.- En el supuesto de que el Torneo no llegue a celebrarse por causa imputable a la 
entidad Open de España de Golf , ésta devolverá a la Diputació de Barcelona  las 
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cantidades recibidas hasta ese momento. Además, en el caso de que la cancelación del 
evento sea comunicado con menos de 60 días de antelación a la celebración del mismo, 
Open de España de Golf  deberá abonar también la indemnización que corresponda por los 
daños y perjuicios ocasionados. 
 
SEXTA.- Causas de resolución 
 
6.1.- Serán causas de resolución de este convenio:  

 
a) La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes 
b) El mutuo acuerdo de las partes 
c) El incumplimiento total o parcial de todas o alguna de las condiciones esenciales, 

generales o particulares pactadas. 
d) Los motivos específicos de resolución particularmente convenidos, así como cualquiera 

de los previstos en la legislación aplicable 
e) El incumplimiento posterior a la declaración de concurso de Open de España de Golf , 

en todo caso; o anterior si se tratare de contratos de tracto sucesivo. 
 

6.2.- En cualquier caso, ambas partes quedarán obligadas a requerir fehacientemente a la 
otra, ante cualquier causa de resolución, incumplimiento o divergencia; concediéndole a la 
parte requerida un plazo de un mes para, en el caso de no encontrar una solución a la 
cuestión suscitada, dar por resuelto el convenio o para que el requirente ejercite las 
acciones que estime convenientes. 
 
6.3.-  Los efectos de la resolución del convenio: 

 
a) Cuando obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 

válidamente estipulado entre ambas. 
b) En el supuesto de incumplimiento por cualquiera de la partes de las 

obligaciones derivadas del presente contrato, la parte perjudicada podrá optar entre 
exigir el cumplimiento de la misma o resolver el contrato, con indemnización de daños y 
perjuicios, en ambos casos. 
 

SÉPTIMA.- Jurisdicción y fuero 
 
Ambas partes, para la resolución de las divergencias que pudieran derivarse de la 
interpretación de las estipulaciones de este convenio, se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Barcelona ciudad, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles. 
 
I, en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente convenio, por 
duplicado en el lugar y fecha que se señalan”. 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent vint-i-un mil (121.000) € IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/432A0/22602 del pressupost 
de l’exercici 2014, per fer front al patrocini. 
 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les parts interessades. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni a subscriure amb la Fundació Cat alana de l’Esplai per a la 
promoció, el suport i la difusió a les activitats d e lleure educatiu i del teixit 
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associatiu, i per a garantir l’accés a les activita ts d’estiu dels infants i 
adolescents en situació de pobresa. Import: 120.000  € (cent vint mil euros).-  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: 
 
VIST que la Diputació de Barcelona, en compliment de les funcions que té atribuïdes 
considera necessari col·laborar amb institucions especialitzades en la promoció de la 
infància, amb la finalitat de dissenyar accions que desenvolupin el Projecte Drets dels 
Infants en el marc dels serveis socials municipals i actuacions de salvaguarda i que els 
garanteixin. 
 
VIST que la Diputació de Barcelona desenvolupa actuacions en l’àmbit de la promoció 
de la ciutadania especialment en aquelles que estan relacionades amb el canvi social 
que vivim actualment, que bàsicament tenen incidència en la joventut, la immigració, la 
convivència i la cohesió social, la igualtat real entre dones i homes i la participació 
ciutadana. 
 
VIST que la Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre creada 
amb la finalitat d’impulsar l’educació en el lleure d’infants, joves i adults, i en el seu 
desenvolupament de la vida associativa com a espai vertebrador d’una societat 
democràtica. Constituïda el 1996, la Fundació aplega centres d’esplai i entitats de 
servei que treballen en projectes educatius i de desenvolupament del moviment 
associatiu des de fa més de 30 anys. També formen part de la Fundació: Serveis 
d’Esplai, l’Associació Catalana de Cases de Colònies, Suport Associatiu, Centre 
d’Estudis de l’Esplai i la Federació Catalana de l’Esplai. 
 
ATÈS que la Fundació Catalana de l’Esplai i l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona entenen que amb l’entrada en vigor de la llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials de Catalunya, s’obre una nova etapa en la protecció dels 
drets dels infants i els adolescents en el marc dels serveis socials en general i de la 
promoció i difusió de Drets dels infants en particular. Així mateix comparteixen que  
s’ha de realitzar una tasca de promoció dels Drets dels infants i adolescents, facilitant 
recursos (educatius, publicitaris, tecnològics, etc) que tinguin com a principal objecte 
promoure la prevenció i la defensa dels drets dels infants i adolescents en el conjunt 
de la societat. 
 
VIST l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
VISTOS 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 
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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. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Catalana de l’Esplai, amb domicili al carrer XXX, X; XXX del XXX i amb NIF: 
XXX, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit 
associatiu i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en 
situació de pobresa, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ 
CATALANA DE L’ESPLAI PER A LA PROMOCIÓ, EL SUPORT I  LA DIFUSIÓ A LES 
ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU I DEL TEIXIT ASSOCIAT IU I PER A GARANTIR 
L’ACCÉS A LES ACTIVITATS D’ESTIU DELS INFANTS I ADO LESCENTS EN SITUACIÓ 
DE POBRESA 
 
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. 
 
FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, amb domicili al carrer XXX, X; XXX del XXX i amb 
NIF: XXX, representada pel president, Sr. Josep Gassó Espina i facultat d’acord amb l’art. 
29 dels Estatuts de la Fundació. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Que la Diputació de Barcelona, en compliment de les funcions que té atribuïdes considera 
necessari col·laborar amb institucions especialitzades en la promoció de la infància, amb la 
finalitat de dissenyar accions que desenvolupin el Projecte Drets dels Infants en el marc dels 
serveis socials municipals i actuacions de salvaguarda i que els garanteixin. 
 
II.- Que la Diputació de Barcelona desenvolupa actuacions en l’àmbit de la promoció de la 
ciutadania especialment en aquelles que estan relacionades amb el canvi social que vivim 
actualment, que bàsicament tenen incidència en la joventut, la immigració, la convivència i la 
cohesió social, la igualtat real entre dones i homes i la participació ciutadana. 
 
III.- Que la Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre creada amb la 
finalitat d’impulsar l’educació en el lleure d’infants, joves i adults, i en el seu 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

334/534 

desenvolupament de la vida associativa com a espai vertebrador d’una societat 
democràtica. Constituïda el 1996, la Fundació aplega centres d’esplai i entitats de servei 
que treballen en projectes educatius i de desenvolupament del moviment associatiu des de 
fa més de 30 anys. També formen part de la Fundació: Serveis d’Esplai, l’Associació 
Catalana de Cases de Colònies, Suport Associatiu, Centre d’Estudis de l’Esplai i la 
Federació Catalana de l’Esplai. 
 
IV.- Que la Fundació Catalana de l’Esplai i l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona entenen que amb l’entrada en vigor de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials de Catalunya, s’obre una nova etapa en la protecció dels drets dels infants i 
els adolescents en el marc dels serveis socials en general i de la promoció i difusió de Drets 
dels infants en particular. Així mateix comparteixen que  s’ha de realitzar una tasca de 
promoció dels Drets dels infants i adolescents, facilitant recursos (educatius, publicitaris, 
tecnològics, etc) que tinguin com a principal objecte promoure la prevenció i la defensa dels 
drets dels infants i adolescents en el conjunt de la societat. 
 
V.- Que vist l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
VI.- Que vistos 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. 
 
VII.- Que la minuta del present conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona de data ................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
                  

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Catalana de l’Esplai per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure 
educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori i 
garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa. 
 
Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
Ajuts econòmics per gaudir d’activitats d’estiu inclusives (colònies, campaments i casals 
d’estiu). 
- La Fundació Catalana de l’Esplai informarà a la ciutadania del programa d’ajuts i de la 

seva tramitació. 
- La Diputació de Barcelona validarà el sistema d’indicadors i de puntuació del procés 

d’atorgament dels ajuts. 
- Es realitzarà un atorgament dels ajuts en funció de la puntuació (25-50-75%) 
- La Fundació Catalana de l’Esplai realitzarà una recopilació de dades significatives i farà 

una proposta de millora 
- La Fundació Catalana de l’Esplai realitzarà reunions de coordinació i seguiment de casos 

amb els serveis socials municipals per una millor atenció a la infància i l’adolescència en 
risc social als municipis de la província de Barcelona on tinguin presència entitats de la 
Fundació Catalana de l’Esplai. 
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- La Fundació Catalana de l’Esplai  contribuirà a visibilitzar, consolidar o elaborar 
propostes per a la col·laboració entre les entitats de lleure educatiu i els Serveis Socials 
municipals (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del treball conjunt). 

- La Fundació Catalana de l’Esplai ajudarà a la Diputació de Barcelona a conèixer les 
experiències de col·laboració que han desenvolupat en els seus municipis, elements 
d’èxit i de fracàs. 

 
Tercer.- Compromisos de col·laboració que assumeix l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es compromet i s’obliga a: 
 
� Col·laborar en la realització de les accions mitjançant la integració i el treball dels seus 

professionals en l’equip que es constitueixi. Aquest equip treballarà el projecte 
conjuntament, aportant els seus coneixements i la seva experiència. 

� Validar el pla de treball i el calendari de les accions. 
� Difondre les activitats i el material que es generi al voltant del present conveni. 
 
Quart.- Compromisos de col·laboració que assumeix l a Fundació Catalana de l’Esplai 
 
La Fundació Catalana de l’Esplai es compromet i s’obliga a: 
 
� Integrar els seus professionals en l’equip de treball que es constitueixi juntament amb 

tècnics/ques de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Aquest equip dissenyarà el projecte i el 
presentarà a Diputació de Barcelona per la seva validació. La Fundació Catalana de 
l’Esplai n’assumirà la secretaria tècnica, i les tasques relacionades com les actes de les 
reunions, documents de  treball, informes finals, etc. 

� Presentar el pla de treball i el calendari de l’acció. 
� Facilitar assessorament i assistència tècnica a la Diputació de Barcelona en aquells 

temes que, sobre l’objecte del conveni, aquesta sotmeti a la seva consideració. 
� Desenvolupar les activitats objecte del conveni, presentant una memòria d’execució de 

les mateixes, així com la memòria anual de la seva activitat. 
� Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea 

d’Atenció a les Persones, la Memòria de l’actuació justificativa de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. En especial, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar el número de beneficiaris i/o famílies ateses, el nombre de municipis 
beneficiaris del projecte, i altra informació quantitativa d’impacte. 

� Difondre les activitats i el material que es generi al voltant del present conveni, fent 
esment del conveni amb la Diputació de Barcelona en tota la documentació i publicitat 
generada per l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, 
anuncis i altres elements de difusió utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, 
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del 
producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona (d’acord amb el manual d’estil publicat a http://www.diba.cat/comunicacio). Fer 
arribar una còpia d’aquests materials, en el suport que es consideri convenient, al Servei 
de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona. 

 
Cinquè.- Comissió tècnica de seguiment del conveni 
  
Per la realització de les actuacions objecte del present conveni és constituirà una Comissió 
tècnica de seguiment integrada per dos membres de la Diputació de Barcelona i dos 
membres de la Fundació Catalana de l’Esplai amb les següents funcions: 
 
- Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de les activitats. 
- Resoldre les possibles incidències 
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Sisè.- Finançament  
 
La Diputació de Barcelona aportarà, l’any 2015, prèvia presentació dels informes establerts 
al pacte setè, la quantitat total màxima de Cent vint mil (120.000) €, que es desglossa de la 
següent manera: 
  
- Vint-i-vuit mil (28.000) € per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure 

educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al 
territori, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00, del pressupost 
de la Corporació per a l’any 2015 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
- Noranta-dos mil (92.000) € per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i 

adolescents en situació de pobresa, organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i 
les seves entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o de famílies amb 
pocs recursos econòmics; dels quals Quinze mil (15.000) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60300/232A1/48900 i Setanta-set mil (77.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00, del pressupost de la Corporació per a 
l’any 2015 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
Setè.- Justificació de la despesa.   
  
La Comissió tècnica de seguiment del conveni, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o 
bé la Fundació Catalana de l’Esplai hauran de presentar, abans del 31 de març de 2016, 
dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos així com de l‘adequada 
aplicació dels fons econòmics rebuts  a la seva consecució, de la següent manera: 
 
- Informe tècnic per un import de 28.000 € acreditant les actuacions realitzades per a la 

promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu que 
les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori. Si aquest informe l’emet la 
Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat per el cap del Servei de Suport de 
Programes Socials. 

 
- Informe tècnic per un import de 92.000 € acreditant les actuacions realitzades per 

garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa, 
organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i les seves entitats, als infants i 
adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs recursos. Si aquest 
informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat pel cap del 
Servei de Suport de Programes Socials i per la cap de l’Oficina del Pla Jove. 

 
No obstant el que s’ha exposat, s’admetran justificacions parcials de l’activitat.  
 
Vuitè.- Vigència.  
  
El present conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2015 i fins el 31 de desembre de 
2015, podent-se prorrogar, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts. En cas 
de pròrroga les parts podran introduir les modificacions que considerin escaients. 
 
Novè.- Formes d’extinció del conveni 
 
Qualsevol de les parts podrà resoldre el present conveni notificant-ho de manera fefaent a 
l’altra part amb una antelació  mínima de dos mesos. 
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Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà 
resolt per les causes següents: 
 
a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini, si no ha estat prorrogat per 

acord de les parts. 
b)  Per incompliment, d’acord amb el pacte desè. 
c)  Per avinença de les parts signatàries. 
d)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
de cooperació. 

 
En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el 
que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni. 
 
Desè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós-administratiu. 
 
Onzè.- 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. 
 
Dotzè.- Interpretació 
 
En el supòsit què sorgeixen discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la Diputació 
de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules. 
 
Tretzè.- 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. 
 
Catorzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades de caràcter personal recollides i tractades per la Fundació Catalana de l’Esplai 
seran de la seva exclusiva responsabilitat i haurà d’adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seva estricta confidencialitat, especialment en allò 
que es refereix al deure de secret exigit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Quinzè.- Difusió dels treballs 
 
En el cas de difusió dels resultats dels treballs es destacarà la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i de la Fundació Catalana de l’Esplai en la seva realització. 
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En els actes de presentació dels projectes, documents finals o en els actes que 
conjuntament s’organitzin, s’assegurarà la presència institucional de les dues institucions. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2015, al 
conveni de referència per un import de Cent vint mil (120.000) €, desglossats de la 
següent manera: 
 
- Vint-i-vuit mil (28.000) € per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de 
lleure educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació 
al territori, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00, del 
pressupost de la Corporació per a l’any 2015 i condicionat a l’habilitació del crèdit 
adequat i suficient. 
 
- Noranta-dos mil (92.000) € per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i 
adolescents en situació de pobresa, organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai 
i les seves entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o de famílies 
amb pocs recursos econòmics; dels quals Quinze mil (15.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60300/232A1/48900 i Setanta-set mil (77.000.-) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00, del pressupost de la 
Corporació per a l’any 2015 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
La Comissió tècnica de seguiment del conveni, quant aquesta s’hagi constituït 
formalment, o bé la Fundació Catalana de l’Esplai hauran de presentar, abans del 31 
de març de 2016, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos 
així com de l‘adequada aplicació dels fons econòmics rebuts  a la seva consecució, de 
la següent manera: 
 
- Informe tècnic per un import de 28.000 € acreditant les actuacions realitzades per a 
la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu 
que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori. Si aquest informe l’emet 
la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat per el cap del Servei de 
Suport de Programes Socials. 
 
- Informe tècnic per un import de 92.000 € acreditant les actuacions realitzades per 
garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa, 
organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i les seves entitats, als infants i 
adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs recursos. Si aquest 
informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat pel cap del 
Servei de Suport de Programes Socials i per la cap de l’Oficina del Pla Jove. 
 
No obstant el que s’ha exposat, s’admetran justificacions parcials de l’activitat.  
 
Tercer.-  NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Catalana de l’Esplai. 
 
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
Protocol d’adhesió al programa “els serveis socials  més a prop”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta 
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Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials manifesta que els serveis socials 
s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de 
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a 
la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de 
llur vida. 
 
L'Àrea d’Atenció a les Persones va posar en marxa fa set anys el programa 'Els 
serveis socials més a prop' per tal d'afavorir la detecció proactiva de necessitats 
mitjançant visites domiciliaries preventives a totes les persones més grans de 80 anys, 
dels municipis menors de 300.000 habitants de la província, que viuen en el seu 
domicili i que no són usuàries de cap servei social.  
 
A través d’aquest programa, els professionals titulats universitaris en l’àmbit de l’acció 
social visiten anualment el domicili d'aquestes persones per informar-les sobre l'oferta 
de prestacions, serveis i entitats socials de la població. Igualment, es valora la seva 
situació d'autonomia i dependència, percepció de l’estat de salut, situació dels 
habitatges, entre altres elements. 
 
Aquesta atenció personalitzada permet derivar els casos urgents als serveis socials 
bàsics i realitzar petites gestions per a l'accés als serveis socials d'aquestes persones. 
D’aquesta manera, els equips municipals poden detectar situacions de risc o 
vulnerabilitat i aportar informació d’utilitat per a la planificació de noves polítiques 
socials.  
 
Al període 2007-2014 es van entrevistar a més de 24.000 persones de 180 municipis 
de la província. Aproximadament un 2% d’aquestes persones han estat derivades 
directament als serveis socials bàsics per estar en situació d’especial fragilitat i més 
d’una quarta part viuen soles. 
 
Les avaluacions del programa que es duen a terme a Dinamarca des de 1996 
conclouen que les persones que reben les visites preventives presenten un menor 
grau de deteriorament funcional, alhora que generen un estalvi en la utilització de 
serveis sanitaris i socials. 
 
Es tracta, per tant, d’un programa proactiu de promoció de l’autonomia personal, que 
combina la detecció i la informació, on la intervenció preventiva té un pes important, 
atès que permet valorar les necessitats actuals de les persones grans i anticipar 
futures necessitats de suport. 
 
“Els serveis socials més a prop” està finançat per la Diputació de Barcelona, en 
col·laboració amb els Ens locals de la demarcació de Barcelona que vulguin participar 
amb els criteris i procediments descrits en el present Protocol.  
 
La Diputació de Barcelona posa a l’abast dels municipis una acurada selecció de 
recursos de suport als serveis i a les activitats locals que doni resposta a les diferents 
necessitats del territori. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ofereix als Ens 
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locals el programa “Els serveis socials més a prop” a través del Catàleg de suport als 
serveis i a les activitats locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.  
 
Amb l’adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la 
Diputació i els Ens locals comparteixen objectius comuns, una mateixa metodologia de 
treball conjunt i unes línies estratègiques al servei d’aquests objectius, amb la finalitat 
última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la província. 
 
Per dur a terme la prestació del servei la Diputació de Barcelona ha anat convocant els 
corresponents procediments de contractació. El contracte actualment vigent finalitza el 
28 de febrer de 2015 i per tal de poder continuar amb la prestació del servei s’han 
iniciat els tràmits per procedir a una nova contractació. 
 
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons 
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 
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 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.-  APROVAR el Protocol d’adhesió al programa “Els Serveis Socials més a 
prop”, organitzat per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, la 
minuta del qual es transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL D’ADHESIÓ AL PROGRAMA ELS SERVEIS SOCIALS  MÉS A PROP, 
ORGANITZAT PER L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE L A DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
1.- Destinataris del programa  
 
Són destinataris del programa “Els serveis socials més a prop” els ajuntaments de municipis 
de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats i consorcis de la 
demarcació de Barcelona.  
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2.- Descripció i objectius del programa 'Els servei s Socials més a prop'  
 
“Els serveis Socials més a prop” és un programa de detecció proactiva de necessitats 
mitjançant visites domiciliàries preventives a les persones majors de 80 anys que no són 
usuàries dels serveis socials bàsics. 
 
a) Els objectius del programa són:  

 
� Detectar  de manera proactiva les necessitats actuals de les persones grans i anticipar 

futures necessitats de suport. 
 
� Prevenir  situacions de risc o vulnerabilitat i d’aïllament social. 
 
� Informar  de l'oferta de prestacions, serveis i entitats socials de la població.  
 
� Realitzar  petites gestions bàsiques per a l’accés als serveis socials. 

 
b) Les activitats que es duran a terme es classifiquen en: 
 
b.1) Programació i gestió de les visites 
 
Conjunt d’accions centrades en l’organització i els processos de gestió. 
 
Aquestes són, entre d’altres, la planificació de les accions amb l’Ens Local, la programació 
de les entrevistes, i la selecció i formació dels titulats universitaris en treball social, educació 
social i infermeria. 
 
Es preveu la gestió d’aproximadament  4.500 visites durant el període 2015-2016. 
 
b.2) Realització de les entrevistes i gestió de la informació 
 
Conjunt d’accions derivades de la realització de les entrevistes domiciliàries.  
 
Aquestes són, entre d’altres, la realització de les entrevistes domiciliàries, la derivació dels 
casos urgents als equips dels serveis socials municipals bàsics, el registre de la informació 
recavada en les entrevistes realitzades a través d’un aplicatiu informàtic específic, la 
consolidació diària de les dades i l’elaboració d’informes municipals. 
 
Es preveu la realització d’aproximadament 2.700 entrevistes durant el període 2015-2016.  
 
3.- Prestació del servei  
 
3.1) El programa “Els serveis Socials més a prop” serà prestat per una empresa/entitat 
externa seleccionada per la Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del 
corresponent procediment de contractació. 
 
3.2) La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir, en el seu procediment de 
contractació, les condicions de prestació del servei i els preus de licitació. 
 
Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar als Ens 
locals participants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat contractada i 
els preus definitius d’adjudicació. 
 
3.3)  La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels Ens locals participants en el 
programa els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests  vulguin dur a terme. 
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4.- Obligacions dels Ens locals  
 
Els Ens locals s’obliguen a: 
 
4.1) Acceptar l’entitat prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona. 
 
4.2) Participar amb 4 € (més IVA) en el finançament de les visites que es gestionin en el seu 
municipi, seguint les instruccions i terminis que es recullen al present protocol. 
 
4.3) Abonar directament a l’empresa/entitat prestadora del servei la seva part en el 
finançament de les visites, prèvia presentació de la factura per part d’aquesta 
empresa/entitat. 
 
4.4) Identificar les persones beneficiàries de programa des dels serveis socials municipals. 
 
4.5) Proporcionar a l’empresa prestadora del servei en els terminis acordats una base de 
dades de les persones més grans de 80 anys, amb la informació següent: nom, cognom, 
data de naixement, DNI, adreça, codi postal i telèfon. Aquesta base de dades s’haurà de 
filtrar i desestimar les persones que ja són ateses pels serveis socials. 
 
4.6) Proporcionar a l’empresa prestadora del servei informació i documentació específica 
sobre el municipi que es vulgui transmetre a les persones entrevistades. 
 
4.7) Trametre una carta informativa a les persones beneficiàries informant-les de les 
característiques del programa. 
 
4.8) Designar una persona com a referent municipal única per al programa.  
 
4.9) Aportar recursos logístics i d’infrastructura necessaris per fer operatives les visites: 
espai físic per a gestions i recollida d’informació, entre d’altres. 
 
4.10) Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb 
la persona que designi l’Àrea d’Atenció a les Persones i l’empresa.  
 
4.11) Informar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de totes les incidències que es produeixin. 
 
4.12) Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, 
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada en el desenvolupament del 
Programa. 
 
5.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, s’obliga a: 
 
5.1) Organitzar “Els serveis socials més a prop” coordinant i gestionant tècnica i 
econòmicament el programa. 
 
5.2) Informar als Ens Locals de les característiques i funcionament del programa. 
 
5.3) Procedir a la contractació de l’empresa prestadora del servei. 
 
5.4) Participar com a màxim amb 11 € (IVA exclòs) en el finançament de visites i amb un 
100% en el finançament de les entrevistes realitzades. 
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5.5.) Fer-se càrrec del cost total de visites en aquells municipis de menys de 1.001 habitants 
o quan el cost total de les visites més les entrevistes no superi els 2.000.-€ 
 
5.6) Realitzar les accions de seguiment tècnic i control que es considerin oportunes per tal 
d’assegurar la correcta execució del programa.  
 
5.7) Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell general.  
 
5.8) Editar i produir tot el material necessari pel desenvolupament del programa. 
 
5.9) Vetllar pel lliurament dels informes als Ens adherits a l’acabament del programa. 
 
6.- Formalització de la participació en el programa  
 
6.1) Tots els Ens locals que vulguin participar hauran de presentar la seva sol·licitud a través 
del Catàleg de serveis del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que es publicarà en 
seu electrònica al portal de tràmits de la Diputació de Barcelona 
(https://seuelectronica.diba.cat). 
 
6.2) La presentació de la sol·licitud de servei implica l’acceptació de les condicions definides 
en el present Protocol i comporta el compromís de fer front a les despeses establertes en el 
punt 4.2). 
 
6.3) Els Ens locals adherits al Programa, abans de l’1 de gener de 2015 hauran de 
presentar una nova sol.lcitud de participació en els termes establerts al punt 6.1) 
 
7.- Finançament del programa  
 
El Programa es finançarà des de la cooperació institucional en els termes següents: 

 
� El cost màxim total previst per visita gestionada serà de 15 € (IVA exclòs). 
� El cost màxim total previst per entrevista realitzada serà de 35 € (IVA exclòs). 
� La Diputació de Barcelona assumirà com a màxim  11 €  (IVA exclòs) per visita 

gestionada i 35 € (IVA exclòs) per entrevista realitzada. Els Ens Locals participants 
assumiran 4 € (IVA exclòs) per visita gestionada. 

� Aquells Ens adherits amb menys de 1.001 habitants o aquells en què el cost total de 
visites més les entrevistes efectuades no superi els 2.000 € seran exempts d’efectuar-
ne el pagament. La Diputació de Barcelona n’assumirà la seva part.  
 

8.- Vigència  
 
El present Protocol entrarà en vigor el dia 1 de març de 2015 i estendrà la seva vigència fins 
el 30 d’abril de 2016. Podent ser prorrogat de forma expressa per un període d’un any. 
 
En tot cas la vigència del present Protocol s’ajustarà a la vigència del contracte per a la 
prestació del servei “Els serveis socials més a prop”. 
 
9.- Funcions d’inspecció i avaluació  
 
Els representants de la Diputació de Barcelona podran exercir, directament o a través d’una 
empresa/entitat externa, en qualsevol moment les funcions d’inspecció i avaluació del 
Programa “Els serveis socials més a prop”, sense perjudici dels mecanismes de control i 
seguiment que han d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un 
correcte funcionament del servei. 
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10.- Protecció de dades de caràcter personal  
 
10.1) Correspon als Ens locals de la demarcació de Barcelona, participants en el programa, 
com a titulars de les dades de caràcter personal dels usuaris/es, tenir-les degudament 
legalitzades. La Diputació de Barcelona com a directora del projecte vetllarà/col·laborarà 
amb l’Ens local per a què les empreses/entitats contractades ajustin la seva actuació a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
10.2) Els Ens locals participants en el programa, com a Responsables dels respectius 
fitxers, autoritzen a la Diputació de Barcelona a subcontractar la prestació del Programa “Els 
Serveis socials mes a prop” i la seva inspecció. Així mateix, els Ens locals participants 
autoritzen la subcontractació en cadena exclusivament en el cas de l’elaboració d’estudis i 
enquestes de satisfacció prèvia comunicació i conformitat de la Diputació de Barcelona. 
 
10.3) La Diputació de Barcelona en la seva qualitat d’encarregada del tractament 
formalitzarà el corresponent contracte amb les empreses/entitats prestadores dels serveis 
subcontractats en els termes de l’art. 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i exigirà la formalització de 
similar instrument jurídic en les possibles subcontractacions en cadena que es puguin 
produir. Els esmentats contractes restaran a disposició dels Ens locals participants en el 
programa per a les comprovacions que considerin oportú realitzar. 
 
10.4) La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades personals contingudes en 
fitxers dels que no en sigui responsable, ni acceptarà dades personals llevat dels casos en 
què hagi estat autoritzada de manera expressa pel responsable del fitxer. 
 
10.5) Les empreses/entitats col·laboradores vetllaran per què l’usuari/ària del servei rebi la 
necessària informació sobre el tractament de dades a realitzar i l’ús per al qual li són 
requerides en compliment del que disposa l’art. 5 de la LOPD tot seguint les instruccions i 
models facilitats. 
 
10.6) La Diputació de Barcelona tractarà les dades de caràcter personal derivades de la 
prestació del servei d’acord amb les previsions que tot seguit es detallaran, quedant sota la 
seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest Protocol, o en les 
instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans competents dels Ens locals 
participants: 

 
a) Les dades facilitades pels Ens locals participants, així com les recollides i tractades en 
compliment del servei prestat, únicament seran utilitzades per a la realització de les 
actuacions previstes en aquest Protocol i per a la realització d’estudis i enquestes sobre 
el grau de satisfacció dels usuaris del programa “Els serveis socials més a prop”. 
 
b) La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i 
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, en concret 
vetllarà per l’aplicació de mesures de seguretat de nivell alt especificades al RD 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la 
LOPD. 
 
c) Així mateix resta obligada al deure de secret, deure atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions 
establertes a l’art. 10 LOPD. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

345/534 

d) Donades les característiques de les dades tractades no es permet que les 
empreses/entitats subcontractades realitzin cap tractament de dades fora del territori 
espanyol. 
 
e) Els productes de software destinats al tractament automatitzat de dades de caràcter 
personal hauran d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat que 
permetin garantir d’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la 
LOPD pel que fa a les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter 
personal. 

 
10.7) En el cas que la Diputació de Barcelona, o l’empresa/entitat col·laboradora, rebi 
qualsevol petició d’exercici dels drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició haurà 
de notificar-ho al Responsable del fitxer de manera immediata, i en qualsevol cas abans de 
24 hores des de la recepció de la petició. 
 
10.8) Un cop finalitzats els treballs, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre les empreses/entitats 
subcontractades. 
 
10.9) L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un 
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques relacionades 
amb la prestació del servei prevista en aquest Protocol. “ 

 
Segon.- Publicar  el Protocol d’adhesió al programa “Els Serveis Socials més a prop” 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al seu general coneixement. 
 
Tercer.- Facultar expressament a la Presidència delegada l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, per a la formalització de quants documents i adopció de quantes 
resolucions siguin necessàries per al desenvolupament i execució del programa els 
serveis socials més a prop. 
 
78.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni a subscriure amb la Fundació Per e Tarrés, per a la millora de 
l’atenció i de la qualitat en els projectes socioed ucatius adreçats a la infància i 
l’adolescència en situació de risc social. Import: 120.000 € (cent vint mil euros).-  
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: 
 
VIST que la Diputació de Barcelona, en compliment de les funcions que té atribuïdes 
considera necessari col·laborar amb institucions especialitzades en la prevenció, 
promoció, intervenció socioeducativa de la infància i l’adolescència en el marc dels 
serveis socials municipals. L'Àrea d’Atenció a les Persones recolza i potencia 
actuacions per la inclusió social dels infants i adolescents mitjançant la prevenció i la 
detecció de les situacions de risc i de vulnerabilitat. 
 
VIST que la Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d’acció social i educativa 
que va iniciar la seva activitat l’any 1957 en el marc de Càritas amb la finalitat de 
promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. Amb el temps, la seva acció s’ha 
ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió. Es 
constituí com a Fundació Pere Tarrés l’any 1985 amb la missió de la promoció de la 
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persona des de l’educació, especialment en el lleure i l’acció social, fonamentades en 
els valors de l’humanisme cristià. 
 
ATÈS que la Fundació Pere Tarrés fa més de deu anys que posa en marxa la 
campanya "Cap infant sense colònies", que permet a infants i joves de famílies sense 
recursos participar a les activitats de vacances i així garantir que els infants no perdin 
aquest dret i que el temps de lleure no esdevingui un factor d'exclusió. Aquests nens i 
nenes presenten sovint mancances afectives, sanitàries, de desenvolupament i 
relacionals. En molts casos, l'experiència de les colònies esdevenen una experiència 
educativa i d'integració social única i un espai ideal per suplir aquestes mancances i 
contribuir al seu creixement. 
 
VIST l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
VISTOS 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. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Pere Tarrés, amb domicili al carrer Numància, 149-151; 08029 de Barcelona 
i amb NIF: XXX, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes 
socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social, d’acord 
amb la minuta que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS PER A LA MILLORA DE L’ATENCIÓ I DE LA QUALIT AT EN ELS PROJECTES 
SOCIOEDUCATIUS ADREÇATS A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈN CIA EN SITUACIÓ DE 
RISC SOCIAL  
 
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 
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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. 
 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb domicili al carrer Numància, 149-151; 08029 de 
Barcelona i amb NIF: XXX, representada pel Director General, Sr. Josep Oriol Pujol Humet. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que la Diputació de Barcelona, en compliment de les funcions que té atribuïdes considera 
necessari col·laborar amb institucions especialitzades en la prevenció, promoció, intervenció 
socioeducativa de la infància i l’adolescència en el marc dels serveis socials municipals. 
L'Àrea d’Atenció a les Persones recolza i potencia actuacions per la inclusió social dels 
infants i adolescents mitjançant la prevenció i la detecció de les situacions de risc i de 
vulnerabilitat. 
 
II.- Que la Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d’acció social i educativa que va 
iniciar la seva activitat l’any 1957 en el marc de Càritas amb la finalitat de promoure 
l’educació en el lleure d’infants i joves. Amb el temps, la seva acció s’ha ampliat a altres 
àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió. Es constituí com a 
Fundació Pere Tarrés l’any 1985 amb la missió de la promoció de la persona des de 
l’educació, especialment en el lleure i l’acció social, fonamentades en els valors de 
l’humanisme cristià. 
 
III.- Que la Fundació Pere Tarrés fa més de deu anys que posa en marxa la campanya "Cap 
infant sense colònies", que permet a infants i joves de famílies sense recursos participar a 
les activitats de vacances i així garantir que els infants no perdin aquest dret i que el temps 
de lleure no esdevingui un factor d'exclusió. Aquests nens i nenes presenten sovint 
mancances afectives, sanitàries, de desenvolupament i relacionals. En molts casos, 
l'experiència de les colònies esdevenen una experiència educativa i d'integració social única 
i un espai ideal per suplir aquestes mancances i contribuir al seu creixement. 
 
IV.- Que vist l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
V.- Que vistos 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. 
 
VI.- Que la minuta del present conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona de data ................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Pere Tarrés per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes 
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socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social. A través de 
tres línies de treball: 

 

• Facilitar l’accés dels infants i adolescents a les activitats d’educació en el lleure (l’esplai, 
colònies, campaments i casals d’estiu) organitzades pels Centres d’Esplai membres del 
Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés als infants i dels 
adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs recursos econòmics i, de 
manera molt especial, a aquelles que viuen en un entorn familiar i social desestructurat. 

• Visibilitzar la tasca d’inclusió social que es realitza des de les entitats de lleure de caire 
preventiu i transversal en l’àmbit de la infància i l’adolescència a través del suport i del 
reconeixement dels Centres d’Esplai d’Atenció Diària del MCEC (Moviment de Centres 
d’Esplai Cristians), i fomentant la coordinació amb els serveis socials municipals per una 
millor atenció a la infància i l’adolescència en risc social als municipis de la província de 
Barcelona on tinguin presència entitats de la Fundació Pere Tarrés. 

• Promoure i millorar els centres d’esplai de cap de setmana a través de la formació, el 
suport, la informació als centres, als monitors i monitores i la promoció dels joves 
voluntaris i la seva implicació als centres. Contribuir a la generació i la difusió de 
coneixement entorn el lleure educatiu i l’associacionisme juvenil. 
 

Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
Acció 1. Facilitar ajuts econòmics, als Centres d’E splai i a les famílies participants 
d’aquests en situació de vulnerabilitat i risc soci al, per fer possible l’accés a activitats 
d’educació en lleure i activitats de vacances. 

 
• Informar a la ciutadania del programa d’ajuts i de la seva tramitació. 
• Validar el sistema d’indicadors i de puntuació del procés d’atorgament dels ajuts. 
• Atorgament dels ajuts en funció de la puntuació (25-50-75%) 
• Recollir dades significatives i propostes de millora. 
• Reunions de coordinació i seguiment de casos amb els serveis socials municipals per 

una millor atenció a la infància i l’adolescència en risc social als municipis de la província 
de Barcelona on tinguin presència entitats de la Fundació Pere Tarrés. 

• Visibilitzar, consolidar o elaborar propostes per a la col·laboració entre les entitats de 
lleure educatiu i els Serveis Socials municipals (debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats del treball conjunt). 

• Conèixer les experiències de col·laboració que han desenvolupat en els seus municipis; 
elements d’èxit i de fracàs. 
 

Acció 2. Suport i reconeixement dels Centres d’Espl ai d’Atenció Diària del MCEC 
(Moviment de Centres d’Esplai Cristians) per potenc iar la tasca d’inclusió social que 
es realitza des de les entitats de lleure de caire preventiu i transversal en l’àmbit de la 
infància i l’adolescència i ampliar l’impacte de la  seva acció social i educativa. 

 
• Incrementar l’atenció d’infància en situació de risc per part dels Centres d’Atenció Diària, 

per poder atendre i disminuir els llistats d’espera que actualment tenen aquests centres. 
• Millorar la qualitat de l’atenció i l’acció que aquests centres estan realitzant, plantejant 

accions de millora, creació de nous projectes o reforç d’alguns dels existents per tal de 
millorar l’acció que els centres desenvolupen. 

• Impulsar les activitats de vacances com a espais inclusius i espais privilegiats d’acció 
educativa. Malgrat que els centres que són objecte d’aquest conveni tenen una realitat 
d’acció diària, és cabdal apostar per activitats de vacances, com ara els Casals d’estiu, 
les Colònies de Vacances, etc., ja que aquests esdevenen espais inclusius de primer 
nivell i permeten una acció educativa en el lleure intensiva i molt positiva per a infants 
amb situació de risc social. 
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Tercer.- Compromisos de col·laboració que assumeix l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona assumirà les tasques 
següents: 

 
� Col·laborar en la realització de l’acció mitjançant la integració i el treball dels seus 

professionals en l’equip que es constitueixi. Aquest equip treballarà el projecte 
conjuntament, aportant els seus coneixements i la seva experiència. 

� Difondre les activitats i el material que es generi al voltant del present conveni. 
� Validar el pla de treball i el calendari de l’acció. 

 
Quart.- Compromisos de col·laboració que assumeix l a Fundació Pere Tarrés 

 
La Fundació Pere Tarrés es compromet i obliga a: 

 
� Integrar els seus professionals en l’equip que es constitueixi. Aquest equip dissenyarà el 

projecte i el presentarà a la Diputació de Barcelona per a la seva validació, aportant els 
seus coneixements i la seva experiència. Fundació Pere Tarrés n’assumirà la secretaria 
tècnica, i les tasques relacionades com les actes de les reunions, documents de treball, 
informes finals, etc. 

� Presentar el pla de treball i el calendari de l’acció. 
� Facilitar l’assistència tècnica a la Diputació de Barcelona en aquells temes que sobre 

l’objecte del conveni, aquesta sotmeti a la seva consideració. 
� Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea 

d’Atenció a les Persones, la memòria de l’actuació justificativa de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. En especial, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar el número de beneficiaris i/o famílies ateses, el nombre de municipis 
beneficiaris del projecte, i altra informació quantitativa d’impacte. 

� Difondre les activitats i el material que es generi al voltant del present conveni, fent 
esment del conveni amb la Diputació de Barcelona en tota la documentació i publicitat 
generada per l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, 
anuncis i altres elements de difusió utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, 
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del 
producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona (d’acord amb el manual d’estil publicat a http://www.diba.cat/comunicació). Fer 
arribar una còpia d’aquests materials, en el suport que es consideri convenient, al Servei 
de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona. 
 

Cinquè.- Comissió tècnica de seguiment 
 
Per la realització de les actuacions objecte del present conveni és constituirà una comissió 
tècnica de seguiment integrada per dos membres de la Diputació de Barcelona i dos 
membres de la Fundació Pere Tarrés  amb les següents funcions: 

 
- Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de les activitats. 
- Resoldre les possibles incidències 

 
Sisè- Finançament  
   
La Diputació de Barcelona aportarà, l’any 2015, prèvia presentació dels informes establerts 
al pacte setè, la quantitat total màxima de Cent vint mil (120.000) €, que es desglossen de la 
següent manera: 
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- Noranta-dos mil (92.000) € per desenvolupar l’acció 1 del pacte segon que enumera les 
actuacions objecte del conveni, dels quals Setanta-set mil (77.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00 i Quinze mil (15.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60300/232A1/48900, del pressupost de la Corporació per a 
l’any 2015 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

- Vint-i-vuit mil (28.000) € per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon que enumera les 
actuacions objecte del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/231A0/489.00, del pressupost de la Corporació per a l’any 2015 i condicionat a 
l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 

Setè- Justificació de la despesa i forma de pagamen t.  
  
La Comissió Tècnica de seguiment del conveni, quan aquesta s’hagi constituït formalment, o 
be la Fundació Pere Tarrés hauran de presentar, abans del 31 de març de 2016, dos 
informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos així com l’adequada 
aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució de la següent manera: 

 
- Informe tècnic per un import de Noranta-dos mil (92.000) € acreditant les actuacions 

realitzades en el desenvolupament de l’acció 1 del pacte segon que enumera les 
actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació Pere Tarrés haurà 
de ser conformat per el cap del Servei de Suport de Programes Socials  i per la cap de 
l’Oficina del Pla Jove.  

- Informe tècnic per un import de Vint-i-vuit mil (28.000) € acreditant les actuacions 
realitzades en el desenvolupament de l’acció 2 del pacte segon que enumera les 
actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació Pere Tarrés haurà 
de ser conformat per el cap del Servei de Suport de Programes Socials. 
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes d’activitat. 
 

En el darrer informe s’haurà d’aportar la memòria justificativa de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts. 
 
Vuitè.- Vigència.  
  
El present conveni serà vigent des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015, podent-se 
prorrogar, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts. En cas de pròrroga les 
parts podran introduir les modificacions que considerin escaients. 
 
Novè.- Formes d’extinció del conveni 
 
Qualsevol de les parts podrà resoldre el present conveni notificant-ho de manera fefaent a 
l’altra part amb una antelació  mínima de dos mesos. 
 
Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà 
resolt per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per incompliment, d’acord amb el pacte desè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
de cooperació. 
 

En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el 
que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni. 
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Desè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós-administratiu. 
 
Onzè.- 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. 
 
Dotzè.- Interpretació 
 
En el supòsit què sorgeixen discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la Diputació 
de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules. 
 
Tretzè.- 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. 
 
Catorzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Si de la realització de l’objecte del conveni es tenen accés, de forma directa o indirecta, a 
dades de caràcter personal, la Fundació Pere Tarrés i la Diputació de Barcelona hauran 
d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seva estricta 
confidencialitat, especialment en allò que es refereix al deure de secret exigit en la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i al 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
Quinzè.- Difusió dels treballs 
 
En el cas de difusió dels resultats dels treballs es destacarà la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i de la Fundació Pere Tarrés en la seva realització. 
 
En els actes de presentació dels projectes, documents finals o en els actes que 
conjuntament s’organitzin, s’assegurarà la presència institucional de les dues institucions. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2015, al 
conveni de referència per un import de Cent vint mil (120.000) €, desglossats de la 
següent manera: 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

352/534 

- Noranta-dos mil (92.000) € per desenvolupar l’acció 1 del pacte segon que 
enumera les actuacions objecte del conveni, dels quals Setanta-set mil (77.000) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00 i Quinze mil (15.000) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/232A1/48900, del pressupost de la 
Corporació per a l’any 2015 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
- Vint-i-vuit mil (28.000) € per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon que enumera 
les actuacions objecte del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/231A0/489.00, del pressupost de la Corporació per a l’any 2015 i condicionat 
a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
Previ al pagament la Comissió Tècnica de seguiment del conveni, quan aquesta s’hagi 
constituït formalment, o be la Fundació Pere Tarrés hauran de presentar, abans del 31 
de març de 2016, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos 
així com l’adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució de la 
següent manera: 
 
- Informe tècnic per un import de Noranta-dos mil (92.000) € acreditant les 
actuacions realitzades en el desenvolupament de l’acció 1 del pacte segon que 
enumera les actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació Pere 
Tarrés haurà de ser conformat per el cap del Servei de Suport de Programes Socials  i 
per la cap de l’Oficina del Pla Jove.  
 
- Informe tècnic per un import de Vint-i-vuit mil (28.000) € acreditant les actuacions 
realitzades en el desenvolupament de l’acció 2 del pacte segon que enumera les 
actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació Pere Tarrés 
haurà de ser conformat per el cap del Servei de Suport de Programes Socials. 
 
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes d’activitat. 
 
En el darrer informe s’haurà d’aportar la memòria justificativa de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Pere Tarrés. 
 
79.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
tipus a subscriure amb els municipis acollidors del  Servei d’Orientació Jurídica a 
la Ciutadania, per a l’establiment d’un punt d’orie ntació jurídica municipal.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta i, en particular, l’article 17 del Decret 
252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de 
regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i 
de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, 
estableix que els col·legis d’advocats disposaran de serveis d’assessorament i 
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orientació jurídica als ciutadans, els quals donaran també l’assessorament i orientació 
previs al procés a qui pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos 
quan tingui per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la 
pretensió, previst a l’article 6.a de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta. 
 
Al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment considerable del nombre 
de demandes de l’esmentat servei, així com la necessitat d’apropar-lo als ciutadans 
mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica a diversos municipis.  
 
Per aquest motiu l’Àrea d’Atenció de les Persones de la Diputació de Barcelona ha 
estat col·laborant des de l’any 2009 amb els diferents Col·legis d’Advocats de la 
demarcació de Barcelona en la creació de punts d’orientació jurídica municipal. 
 
En data 10 de març de 2014, es va subscriure l’Acord Marc de col·laboració entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per al funcionament d’uns 
punts d’orientació jurídica municipals, el qual va ser aprovat per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 13 de febrer de 2014. 
 
En desenvolupament d’aquest Acord Marc, per diferents decrets del president de la 
Diputació de Barcelona, tots ells de data 12 de novembre de 2014, es va aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre els Col·legis d’Advocats de Barcelona, 
Manresa, Mataró, Vic, Sabadell, Granollers i Sant Feliu de Llobregat i la Diputació de 
Barcelona per al funcionament de punts d’orientació jurídica municipals. 
 
El pacte quart de l’Acord Marc, estableix que els municipis que acolliran els punts 
d’orientació jurídica 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 respectiu Col·legi d’Advocats conjuntament, i correspondrà a la 
Diputació de Barcelona la formalització dels convenis amb els municipis acollidors. 
 
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 finalitats 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.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. 11876/2013, 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, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar el conveni tipus a subscriure entre la Diputació de Barcelona i els 
municipis que acolliran l’establiment de punts d’orientació jurídica municipals, dels 
Col·legis d’Advocats de Barcelona, Manresa, Mataró, Vic, Sabadell, Granollers i Sant 
Feliu de Llobregat, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJU NTAMENT DE 
................................ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A L’ESTABLIMENT D’UN 
PUNT D’ORIENTACIÓ JURÍDICA MUNICIPAL 
 
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. 
 
AJUNTAMENT DE ...................., representat per l’alcalde/ssa, ............................., assistit 
pel/per la secretari/ària de l’Ajuntament. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que la normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta i, en particular, l’article 17 del 
Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, 
de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i 
de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, estableix 
que els col·legis d’advocats disposaran de serveis d’assessorament i orientació jurídica als 
ciutadans, els quals donaran també l’assessorament i orientació previs al procés a qui 
pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos quan tingui per objecte evitar 
el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió, previst a l’article 6.a de la Llei 
1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta. 
 
II.- Que al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment considerable del 
nombre de demandes de l’esmentat servei, així com la necessitat d’apropar-lo als ciutadans 
mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica a diversos municipis.  
 
Per aquest motiu l’Àrea d’Atenció de les Persones de la Diputació de Barcelona ha estat 
col·laborant des de l’any 2009 amb els diferents Col·legis d’Advocats de la Província en la 
creació de serveis d’assessorament en matèria d’habitatge i endeutament d’àmbit 
supramunicipal. 
 
III.- Que en data 10 de març de 2014, es va subscriure l’Acord Marc de col·laboració entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per al funcionament d’uns punts 
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d’orientació jurídica municipals, el qual va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de 13 de febrer de 2014. 
 
IV.- Que en desenvolupament d’aquest Acord Marc, per decret del president de la Diputació 
de Barcelona de data ......................................................, es va aprovar la minuta del conveni 
de col·laboració entre el Col·legi d’Advocats de ........................... i la Diputació de Barcelona 
per al funcionament de punts d’orientació jurídica municipals. 
 
V.- Que el pacte quart de l’Acord Marc, estableix que els municipis que acolliran els punts 
d’orientació jurídica 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 
respectiu Col·legi d’Advocats conjuntament, i correspondrà a la Diputació de Barcelona la 
formalització dels convenis amb els municipis acollidors. 
 
VI.- Que per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data ..............., 
es va aprovar la minuta del conveni tipus per a l’establiment d’un punt d’orientació jurídica 
municipal. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer.-   Constitueix l’objecte del present conveni l’establiment d’un punt d’orientació 
jurídica municipal al municipi de ................................. adreçat fonamentalment a persones 
usuàries dels serveis socials d’aquest municipi i de la seva àrea d’influència que ho 
sol·licitin, i en tot cas sempre seran persones derivades des de dispositius o serveis 
municipals, per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, 
relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’actual situació de crisi, així com 
informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de 
resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la 
pretensió. 
 
Els temes concrets als quals es donarà resposta prioritàriament des d’aquests serveis, són 
els que tenen a veure amb els drets i deures derivats del compliment de les obligacions 
contractuals, subministraments a l’habitatge, relacions arrendatícies i les derivades de la 
compra o l’atorgament d’hipoteques d’habitatges, així com del dret de família. La resta de 
qüestions jurídiques també seran ateses, sobretot en aquells casos en que els municipis 
acollidors i beneficiaris no disposin d’un servei concret per casos relacionats amb l’habitatge 
o l’atenció a la Dona.  
 
S’exceptuen les matèries vinculades amb el dret del treball, seguretat social i estrangeria, 
atès que aquests camps tenen més delimitats els seus circuits.  
 
Especialment, els/les lletrats/des dels Punts d’Orientació Jurídica, atenent a la problemàtica 
que se’ls plantegi, informaran i, si escau, faran la corresponent derivació al Servei 
d’Intermediació per a Deutes de l’Habitatge (SIDH) o al Servei d’Orientació sobre Mediació 
(SOM). 
 
Així mateix el servei proporcionarà informació respecte a la documentació necessària per a 
sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les 
prescripcions de la Llei d’assistència jurídica gratuïta i el Decret 252/1996 de 5 de juliol, 
quedant exclosa però, la tramitació de l’esmentada sol·licitud. 
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Segon.- La prestació d’aquest servei, realitzat per lletrats/des, designats/des pel Col·legi 
d’Advocats de ................, es portarà a terme a la seu fixada per l’Ajuntament i en els dies i 
hores que es detallen a continuació: 

 
Municipi que acollirà 

el servei 
Municipis 

beneficiaris 
Horari de prestació del 

servei 
Població 

beneficiària 
..................... ........................ .......................... ...................... 

 
El total d’hores de prestació serà de ................. hores setmanals/quinzenals/mensuals. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de .............................. es compromet a donar cobertura a les 
necessitats que es relacionen en els dies i hores acordats per a la prestació del servei. 

 
� Espai: L’espai ha de ser suficient per ubicar una taula de despatx amb un 
mínim de privacitat per poder resoldre les consultes que es dirigeixin. 
 
� Mobiliari:  
 

– Taula de despatx 
– Cadira per al lletrat/da 
– Dues cadires pels usuaris 
– Prestatge/Armari per l’arxiu temporal dels expedients que s’iniciïn 

 
Informàtica i comunicació: 
 

– Una línia telefònica. 
– Connexió a Internet. 
– PC. 

 
� Recursos humans:  
 

– Un administratiu amb les següents funcions: 
 

o Recepció de l’usuari 
o Gestió de l’agenda de visites per a tots els ajuntaments de l’àrea 

d’influència del municipi acollidor del SOJ 
 

L’Ajuntament de .............................. haurà d’incorporar els logotips, signes i llegendes, del 
Col·legi d’Advocats de ........................... i la Diputació de Barcelona, en tota la documentació 
i propaganda generada per l’activitat conveniada. 
 
En cap cas, la consecució dels objectius previstos al present conveni comportarà cap 
despesa econòmica pels municipis ni per a la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.-  Correspon a la Diputació de Barcelona la coordinació i seguiment del servei així 
com el control de qualitat del mateix. 
 
Cinquè.- La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2015.  
 
El conveni quedarà tàcitament prorrogat, per períodes anuals, mentre es mantingui vigent la 
col·laboració entre el Col·legi d’Advocats de.................................. i la Diputació de 
Barcelona, per a la prestació del servei d’orientació jurídica municipal. 
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Sisè.-  Formalitzat el present conveni es donarà trasllat del mateix als municipis beneficiaris i 
al Col·legi d’Advocats de...........................................   
 
Setè.- Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes 
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la seva 
vigència d’acord amb el pacte cinquè. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Trametre, dins del primer semestre de l’any 2015, al Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, relació dels municipis acollidors dels punts d’orientació jurídica municipal i 
les seves àrees d’influència, així com el nombre d’hores setmanals de servei per a 
cada punt d’orientació. 
 
Tercer.- Notificar aquests Acords al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i als Col·legis 
d’Advocats de Barcelona, Manresa, Mataró, Vic, Sabadell, Granollers i Sant Feliu de 
Llobregat. 
 
80.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (b ases) i de la Presidència  
(convocatòria), aprovar la convocatòria i bases per  a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de l ucre en l’àmbit de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Be nestar Social, Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serve is d’Educació per a l’any 2015. 
Import: 1.700.000 € (un milió set-cents mil euros). - 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: 
 
VIST el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
VISTA l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de 
gener de 2009 (en endavant l’Ordenança). 
 
ATÈS que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
ATÈS que des de la Gerència de Serveis de Benestar Social, des de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania i des de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones es vol fomentar la realització d’activitats de benestar social, 
d’igualtat i ciutadania i d’educació, en el seu conjunt destinades a donar suport a 
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accions que promoguin la inclusió social, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la 
compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, i de la 
promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les 
polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de gènere, el reconeixement de la 
diversitat i el foment de la convivència i la cohesió social, afavorir l’autonomia, 
l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, l'equitat en l'accés a l'educació, la 
lluita contra el fracàs escolar, la promoció de l’orientació en les etapes de transició cap 
als ensenyaments postobligatoris, així com el foment de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en els processos d'aprenentatge. 
 
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’un milió 
set-cents mil (1.700.000) € dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar 
Social serà d’un milió d’ (1.000.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
60100/23100/489.01, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de 
cinc-cents mil (500.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60300/23110/48900 i la quantitat estimada per a l’àmbit d’Educació serà de dos-
cents mil (200.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostàriaG/60500/32000/489.00 del pressupost de l’any 2015 de la Diputació de 
Barcelona. 
  
VIST el punt 18 de la base 30 de les Bases d’execució del pressupost 2014 de la 
Diputació de Barcelona que fa referència als expedients administratius que per la seva 
naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, d’una 
o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a aplicacions 
pressupostàries dels seus respectius orgànics. 
 
VIST que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents bases reguladores. 
 
ATÈS que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
ATÈS que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
ATÈS que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 
2011 (acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte 
del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014,  sobre 
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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ATÈS que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 
de juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern 
la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 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, per delegació del Ple i per 
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les “Bases reguladores en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència 
de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència 
de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre, per a l’any 2015”, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSI Ó DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE  L’ÀREA 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELO NA A FAVOR 
D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2015 
 
1. Objecte  
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, destinades a finançar projectes en 
matèria d’Igualtat, Ciutadania, Educació i  Benestar Social que tinguin com a objectiu la 
inclusió social, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de 
suport social i de situacions de vulnerabilitat, i de la promoció d’actituds i capacitats de les 
persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de 
gènere, el reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència i la cohesió social, 
afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, l'equitat en l'accés a 
l'educació, la lluita contra el fracàs escolar, la promoció de l’orientació en les etapes de 
transició cap als ensenyaments postobligatoris, així com el foment de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en els processos d'aprenentatge. 

 
Aquests projectes s’hauran d’emmarcar en un dels següents àmbits d’activitat: l’àmbit del 
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit de l’Educació. 
 
Pel que fa a l’àmbit del Benestar social, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles 
activitats adreçades als següents objectius específics: 
a] Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió. 
b] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies. 
c] Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social. 
d] Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves 

famílies així com per a la població en general. 
e] Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió. 
f] Activitats adreçades a la prevenció del consum de drogues en adolescents i joves en risc 

d’exclusió social així com de suport a les famílies. 
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g] Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la 
lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.   

h] Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les 
famílies cuidadores de persones dependents.  

 
Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, s’hauran de concretar en el finançament 
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics: 
a] Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis 

públics. 
b] Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.  
c] Fomentar accions per a la participació ciutadana i l’acció comunitària. 
d] Fomentar accions i activitats de promoció de les polítiques de gènere que facilitin l’impuls 

d’accions d’apoderament i lideratge de les dones. 
e] Articular una resposta integral vers la violència masclista i domèstica per tal d’avançar en 

la seva eradicació. 
f] Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la 

transversalitat en diferents àmbits per avançar en els nous reptes de les polítiques 
públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres. 

g] Afavorir l’autonomia de la gent jove a través de l’acompanyament, la capacitació, 
l’orientació i l'ocupabilitat. 

h] La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa. 
 

Pel que fa a l’àmbit d’Educació, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles activitats 
adreçades als següents objectius específics: 
a] Promoure l’orientació a joves i les seves famílies durant les etapes de transició cap a 

l'ensenyament postobligatori i/o el mercat de treball. 
b] Promoure accions que afavoreixin el retorn al sistema educatiu i la millora de 

l’ocupabilitat de la població jove i adulta. 
c] Impulsar accions que tinguin com a finalitat combatre el fracàs escolar i millorar 

l’escolarització d’infants i adolescents. 
d] Promoure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit 

educatiu, específicament de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), 
per tal de millorar els processos d'ensenyament. 

 
2. Finalitat de les subvencions  
 
La finalitat de les subvencions és afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les 
polítiques i accions per fomentar la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i 
deures entre totes les persones, l'equitat en l'accés a l'educació, la lluita contra el fracàs 
escolar, la promoció de l’orientació en les etapes de transició cap als ensenyaments 
postobligatoris, així com el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació en els 
processos d'aprenentatge. 
 
D’altra banda, en un moment com l’actual on la conjuntura econòmica comporta l’increment 
de les situacions de vulnerabilitat en els municipis de la província i on les necessitats que 
afronten les persones són cada cop més complexes, es fa encara més necessari articular 
respostes conjuntes adreçades a les persones i famílies en risc o situació d’exclusió social, i 
per a que totes les persones, independentment de la seva edat, sexe o origen, puguin viure 
amb la major plenitud possible i en condicions d’igualtat, llibertat i respecte. 
 
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, 
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions. 
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Tampoc es subvencionaran projectes de Respir. A efectes d’aquesta convocatòria s’entén 
per activitats de Respir aquelles que tenen per finalitat prestar suport a les famílies que 
tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental, mitjançant l’atenció 
temporal del seu familiar durant un mínim de 24 hores. 
 
3. Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de 
desembre de 2015. 
 
4. Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acre ditar-los  
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. 
Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
5. Documentació a aportar  
 
Per a la present convocatòria, les entitats només es podran presentar a un sol àmbit 
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania o Educació) i només podran presentar un únic 
projecte i, per tant, una única instància. 
 
En cas de presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada 
amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les Bases. 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
a] * Identificació del beneficiari, aportant  

� escriptura de constitució o Estatuts. 
� inscripció registral de l’entitat. 
� fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

b] * Identificació del representant legal, aportant  
� fotocòpia del DNI. 
� poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
c] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’Annex 1 del model normalitzat. 
d] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 

2 del model normalitzat. 
e] Annex 3 a la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents 

compromisos: 
� declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària. 
� declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció. 
� declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 
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Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel 
representant legal de l’entitat sol·licitant.  
 
La presentació dels documents marcats amb asterisc que ja s’hagin aportat en alguna de les 
cinc convocatòries anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració responsable 
per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap 
canvi o variació respecte de la documentació corresponent, tal com preveu l’article 35 de la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment administratiu comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
Termini, forma i lloc de presentació de les sol·lic ituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds comen çarà l’endemà de la publicació de 
les presents bases al Butlletí Oficial de la Provín cia de Barcelona i finalitzarà als 20 
dies naturals de la mateixa. 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat i la documentació que l’acompanya segons queda descrit en la base 5a. Aquest 
model, els seus annexos, i les declaracions exigides, podran trobar-se indistintament als 
llocs web següents: 

 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2015 
http://www.diba.cat/web/educacio/subvencions-entitats-2015 
 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació 
de Barcelona. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 
38.4 de la LRJAPPAC. 
 
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic 
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la docum entació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
Degut al seu caràcter excepcional, s’exceptua d’aquest requeriment la manca de justificació 
en la sol·licitud de bestreta en els termes expressats en la base 20a. d’aquesta 
convocatòria. 
 
8. Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
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9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats en la present base. 
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació 
de la qualitat. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem: 
 
Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 50 punts els següents criteris: 

 
1. Identificació i justificació de la necessitat social del projecte: fins a un màxim de 8 punts. 
2. Identificació de la població destinatària del projecte: fins a un màxim de 4 punts. 
3. Precisió en la formulació i definició dels objectius del projecte: fins a un màxim de 6 

punts. 
4. Formulació i concreció de les activitats: fins a un màxim de 6 punts. 
5. Formulació i concreció dels  indicadors de seguiment de l’activitat: fins a un màxim de 4 

punts. 
6. Definició del pla de treball calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats 

plantejades: fins a un màxim de 8 punts. 
7. Definició dels sistemes d'organització (equip de treball i funcions) : fins a un màxim de 6 

punts. 
8. Definició de l’estratègia de comunicació i difusió: fins a un màxim de 2 punts.  
9. Adequació del pressupost al projecte presentat: fins a un màxim de 4 punts. 
10. Incorporació d’elements que afavoreixen la transferibilitat a altres ens: fins a un màxim 

de 2 punts.  
 

Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 50 punts per a cadascuna de les 
temàtiques següents:   

 
- Inclusió social: fomentar les accions dirigides a la prevenció, detecció i atenció de 

persones en situació d'exclusió social. Accions de sensibilització i prevenció de les 
persones afectades de VIH i les seves famílies, a través d'activitats que promoguin 
l'autonomia personal, que incorporin la participació, l'acció comunitària i elements 
d'innovació. 
a) Activitats que capaciten i apoderen a les persones afavorint la seva autonomia: 
fins a un màxim de 5 punts.  
b) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la 
ciutadania: fins a un màxim de 5 punts. 
c) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.  
d) Treball en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 5 punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement 
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius del Servei 
d’Acció Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ Sida: fins a un màxim de 20 punts. 
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- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies: foment de les 
accions adreçades a la prevenció, la detecció i la disminució de situacions de risc 
social, que contemplin la participació i la capacitació dels infants, els adolescents i 
les famílies. 
a) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social 
d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de prevenció, 
detecció i atenció: fins a un màxim de 10 punts. 
b) El projecte fomenta la participació dels infants i/o adolescents i/o les seves 
famílies en el  disseny i/o  implementació de les actuacions: fins a un màxim de 5 
punts. 
c) El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les 
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 
punts. 
e) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius del Servei 
de Suport de Programes Socials en matèria d’infància, adolescència en situació de 
risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts. 

 
- Drogodependències: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en 

adolescents i joves en situació de risc i les seves famílies en matèria de 
drogodependències. 
a) El projecte estimula l’autonomia, la capacitació i empoderament personal: fins a 
un màxim de 10 punts. 
b) El projecte disminueix els riscos associats al consum de drogues i fomenta 
l’adquisició d’hàbits saludables: fins a un màxim de 10 punts. 
c) El projecte fomenta l’accés als recursos de la xarxa comunitària: fins a un màxim 
de 5 punts. 
d) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius del Servei 
de Suport de Programes Socials en matèria d’intervencions socioeducatives i/o 
d’inserció social en adolescents i joves en situació de risc i les seves famílies en 
matèria de drogodependències: fins a un màxim de 20 punts. 

 
- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets i deures, la igualtat, 

la participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental contemplant 
les especificatius de la població i de la comunitat. 
a) El projecte contempla el foment de drets i deures, la capacitació per a la presa de 
decisions i la participació social: fins a un màxim de 5 punts. 
b) El projecte promou la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma: fins a un 
màxim de 5 punts. 
c) El projecte incorpora la dimensió comunitària -voluntariat, família, amics, veïns, 
etc. : fins a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 
punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement 
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius del Servei 
de Suport de Programes Socials en matèria de persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts. 
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- Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la qualitat de vida i la 
prevenció del maltractament de les persones grans que viuen a cada seva, tot 
considerant la diversitat existent en aquest grup de població. 
a) El projecte contempla la participació social de les persones grans: fins a un 
màxim de 5 punts. 
b) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i atenció 
centrada en la persona: fins a un màxim de 5 punts. 
c) El projecte contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins 
a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 
punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement 
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius del Servei 
de Suport de Programes Socials en matèria de persones grans: fins a un màxim de 
20 punts. 

 
- Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a cuidadors no professionals de 

persones amb vulnerabilitat o dependència que millorin la seva qualitat de vida i les 
relacions socials. 
a) El projecte contempla la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la 
promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 5 punts. 
b) El projecte contempla la incorporació de tecnologia i innovació per afavorir la vida 
quotidiana del cuidador: fins a un màxim de 5 punts. 
c) El projecte contempla accions de suport per a la gestió d’emocions i 
empoderament de les persones cuidadores: fins a un màxim de 5 punts. 
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 
punts. 
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement 
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius del Servei 
de Suport de Programes Socials en matèria de persones cuidadores: fins a un 
màxim de 20 punts. 

 
- Igualtat i drets civils: incorporar la perspectiva d'igualtat de gènere en àmbits 

d'actuació municipal i donar resposta a les necessitats locals en temes com: el 
lideratge i l'apoderament de les dones, la recuperació de la cultura i història de les 
dones, la prevenció de la violència masclista i domèstica, la coeducació, la salut, 
entre altres. Considerar el treball pels drets civils i la interseccionalitat dels eixos de 
discriminació tal i com indica la Unió Europea. 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
b) El projecte és innovador en l’aproximació a la temàtica i en la seva metodologia : 
fins a un màxim de 12 punts. 
c) La proposta facilita l’avenç en el coneixement i la recerca de la realitat social: fins 
a un màxim de 8 punts. 
d) El projecte defineix una intervenció integral en igualtat de gènere i drets civils, 
tenint en compte, la interseccionalitat dels eixos de discriminació tal i com indica la 
Unió Europea: fins a un màxim de 5 punts. 
e) Les accions del projecte impulsen la sensibilització, prevenció i conscienciació de 
la ciutadania en l’àmbit de la igualtat i els drets civils: fins a un màxim de 5 punts. 
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- Acció comunitària i participació ciutadana: promoure la igualtat d'oportunitats, 
impulsar el reconeixement de la diversitat i fomentar la convivència i la participació 
ciutadana. 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
b) Les accions afavoreixen la convivència i el reconeixement de la diversitat: fins a 
un màxim de 12 punts. 
c) El projecte promou l’empoderament i la capacitació de la ciutadania: fins a un 
màxim de 8 punts. 
d) El projecte contempla i incorpora les persones beneficiàries com a agents actius 
en alguna de les fases del projecte : fins a un màxim de 5 punts. 
e) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen  actuacions no 
discriminatòries: fins a un màxim de 5 punts. 

 
- Joventut: situar el projecte en l'àmbit de les polítiques de joventut, fomentar accions 

d'acompanyament i ocupabilitat de les persones joves que incorporin la seva 
participació. 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
b) El projecte forma part d’una actuació general (Pla local, Taula o similar) i/o 
treballa en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 12 punts. 
c) La finalitat del projecte gira entorn del creixement personal dels joves orientat a la 
presa de decisions: fins a un màxim de 12 punts. 
d) El projecte incorpora la participació dels joves en totes les fases del projecte: fins 
a un màxim de 6 punts. 

 
- Educació: fomentar accions relacionades amb l'orientació educativa i professional, 

l'acompanyament a l'escolaritat i la millora de l'èxit educatiu, la formació permanent 
així com l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) o altres 
projectes que tinguin com a objectiu millorar els processos d'ensenyament a partir 
del foment de les tecnologies de la informació (TIC). 
a) Adequació a algun dels objectius específics de l'àmbit d'Educació: fins a un 
màxim de 20 punts.  
b) Concreció d'actuacions per a la millora de l'equitat en l'èxit escolar i educatiu al 
llarg de la vida: fins a un màxim de 14 punts.  
c) Participació del/s col·lectius destinataris en el disseny, posada en marxa i 
avaluació del projecte: fins a un màxim de 4 punts.    
d) Participació de la comunitat educativa i/o altres agents del territori en el disseny, 
posada en marxa i avaluació del projecte: fins a un màxim de 8 punts.  
e) Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació de resultats 
previstos: fins a un màxim de 4 punts. 

 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària   
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
les presents bases i convocatòria serà d’un milió set-cents mil (1.700.000) € dels quals, la 
quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió d’ (1.000.000) € que 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 60100/23100/489.01, la quantitat estimada per 
a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil (500.000) € que aniran a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 i la quantitat estimada per a l’àmbit 
d’Educació serà de dos-cents mil (200.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostàriaG/60500/32000/489.00 del pressupost de l’any 2015 de la Diputació de 
Barcelona. 
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11. Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació als 
punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base 9a. 
 
A tots aquells projectes que obtinguin 65 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada 
punt obtingut. L’import assignat a la puntuació no serà uniforme per a totes les puntuacions 
de la 65 a la 100, sinó que s’anirà incrementant per trams, dotant d’un major valor econòmic 
els punts dels projectes amb més puntuació. 
  
L’import/punt assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total de projectes 
per àmbit que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les consignacions 
pressupostàries per a cada àmbit fixades en la base anterior. Això es farà per garantir que 
tots el projectes valorats amb 65 o més punts obtinguin subvenció. Aquesta valoració 
constarà degudament motivada a l'informe tècnic d'instrucció que acompanyarà la resolució 
d’aquesta convocatòria. 
 
A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació: 
 
Tram 1: de 65 a 67 punts 
Tram 2: de 68 a 69 punts 
Tram 3: de 70 a 74 punts 
Tram 4: de 75 a 79 punts 
Tram 5: de 80 a 84 punts 
Tram 6: més de 85 punts 
 
D’aquesta manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import 
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada projecte que, en qualsevol cas, no 
podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del 
projecte o activitats subvencionada. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la prop osta de concessió  
 
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona. 
 
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: 
a] La Vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i Presidenta delegada de l’Àrea 

d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió. 
b] El Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, o persona en qui delegui. 
c] La Diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
d] El Diputat adjunt d’Educació, o persona en qui delegui. 
e] La Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o persona en qui delegui. 
f] El Coordinador en matèria de Benestar Social, Salut Pública i Consum, o persona en qui 

delegui. 
g] La Coordinadora en matèria d'Educació, Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
h] El Gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
i] La Gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
j] El Gerent de Serveis d’Educació, o persona en qui delegui. 
k] Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
l] El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, qui 

actuarà únicament com a secretari i elaborarà les actes. 
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L’òrgan competent de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
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. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució i de notificació o règim d e recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció  
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Per aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, en els termes 
que s’especifica en la base 20a. d’aquestes Bases, caldrà l’acceptació expressa per part de 
l’entitat beneficiària. 
 
15. Circumstàncies que poden donar lloc a la modifi cació de la resolució  
 
Quan es produeixi una alteració en les condicions inicials que van determinar la concessió 
de la subvenció amb posterioritat a l’acord de concessió, es podrà modificar, d’ofici o prèvia 
sol·licitud del/de la beneficiari/ària, dins el termini estipulat a la base 17, el termini 
d’execució, el de justificació i altres obligacions, sempre que aquesta modificació no alteri la 
finalitat perseguida amb la concessió de la subvenció i quan no es perjudiquin els interessos 
de tercers. 
 
16. Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres Àrees de la Diputació de Barcelona 
per al mateix projecte. 
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L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
17. Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

 
a] Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

b] Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de 
modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 15, hauran 
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les Persones presentant-la al Registre 
General de Documents de la Diputació de Barcelona abans del 15 d’octubre de 2015. La 
proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la data de la seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa. 

c] Els/les beneficiaris de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

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

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

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

g] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions de les subvencions d’aquesta convocatòria. 

h] Si la despesa concreta supera la quantia de divuit mil (18.000) €, per les despeses 
consistents en subministraments o prestació de serveis, el beneficiari/ària haurà d’haver 
sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa 
econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les despeses 
subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el 
subministrin o el prestin, o quan la despesa s’hagi dut a terme abans de la sol·licitud de 
la subvenció. Aquesta informació s’haurà de fer constar en la documentació que 
s’acompanyi a la justificació de la subvenció. 

i] Els/les beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat 
a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona. 

j] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 
col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà 
dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones 
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L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
18. Despeses subvencionables  
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes Bases Reguladores. L’activitat que origina la despesa ha de ser 
necessària per a l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la 
Memòria d’activitats que l’acompanya. 
 
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà 
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, 
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de 
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
1. Dietes i manutenció. 
2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables. 
3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
 
19. Subcontractació  
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 
 
20. Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual 
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així com la 
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de 
sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat. 
 
La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica que 
aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els 
termes de la base 7a. 
 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar pagaments a 
compte a mesura que es vagin presentant justificacions d’una part de l’activitat realitzada. 
 
21. Termini i forma de justificació  
 
1) Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 

2016. 
 
Aquesta justificació  es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 6ena. i amb el següent 
contingut: 
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Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa, que 
contindrà: 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat de fotocòpia dels justificants de despesa, 
que contindrà: 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS. 
 

2) En la confecció de la memòria de l’actuació , dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: 
a] Número de beneficiaris i/o famílies ateses. 
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
c] Altra informació quantitativa d’impacte. 
 
3) En la confecció de la memòria econòmica  s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
a] S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada.  
b] S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el 

doble del de la subvenció concedida. 
c] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 

valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

 En el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, dels documents originals que 
es presentin es farà una fotocòpia que es compulsarà, retornant els originals a l’entitat 
beneficiària. 

d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

22. Incidències en la justificació  
 
a) Manca de justificació. 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
b) Deficiències en la justificació. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
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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. 
 
23. Mesures de garantia  
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
25. Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb el 
manual d’estil de la Diputació de Barcelona  
http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/marca ). 
 
26. Causes de reintegrament  
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de 
la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27. Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.  
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que 
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o 
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren 
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i 
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el 
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció. 
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Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General 
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació 
concordant. 
 
30. Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de 
dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria (número 6573/2015) d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 1.700.000 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors 
Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
d’un milió set-cents mil (1.700.000) € dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del 
Benestar Social serà d’un milió d’ (1.000.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 60100/23100/489.01, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i 
Ciutadania serà de cinc-cents mil (500.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900 i la quantitat estimada per a l’àmbit d’Educació 
serà de dos-cents mil (200.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60500/32000/489.00, del pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona i 
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler de la Corporació l’anunci de 
les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, i referir aquest anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que estableix l’article 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’art 124.2 
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
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Gerència de Serveis d’Educació 
 
81.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i tancament, renúncies i sol ·licitud de reintegrament, 
derivat dels ajuts en atorgats consistents en fons de prestació destinats a 
“Suport al servei de menjador de les escoles bresso l municipals” en el marc del 
Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Gover ns Locals 2012-2015”, que 
suposa, renúncies: 39.463,29 € (trenta-nou mil quat re-cents seixanta-tres euros 
amb vint-i-nou cèntims), reduccions: 29.771,15 € (v int-i-nou mil set-cents 
setanta-un euros amb quinze cèntims) i sol·licitud de reintegrament: 9.692,14 € 
(nou mil sis-cents noranta-dos euros amb catorze cè ntims).-  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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 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. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
La Junta de Governs de la Diputació, en sessió ordinària de data 21 de març de 2013, 
va aprovar el dictamen que proposa l’aprovació de la resolució del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació del suport “Suport al servei de menjador de les escoles 
bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2013 del Pla de concertació Xarxa 
Governs Locals, amb una aportació econòmica de la Diputació per l’any 2013 de set-
cents cinquanta mil (750.000) €. 
 
Posteriorment i per Decret (núm. 9606/13) de la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, va ser aprovada l’acceptació de la 
renúncia de set municipis al recurs econòmic “Suport al servei de menjador de les 
escoles bressol municipals”. 
 
En data 31 de març de 2014 va finalitzar el període de justificació de les actuacions 
objecte del suport econòmic. Després de donar el corresponent tràmit d’audiència, 
correspon efectuar la liquidació, atès que en el tràmit s’han produït renúncies tàcites i 
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expresses així com reduccions, tenint en consideració que el dictamen aprovatori 
establia: 
 

a) Que l’import de l’aportació de la Diputació, fins a 1.000 € es pagaria l’import 
íntegre de l’aportació contra presentació de l’acceptació. 

 
b) Que l’import de l’aportació de la Diputació, superior a 1.000 € es pagaria 

l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de l’acceptació. En 
el cas en què el resultat d’aplicar aquest % a l’aportació de la Diputació sigui 
inferior a 1.000 €, es pagaria aquest import. 

 
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc del Pla  “Xarxa de Govern Locals”, és 
proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències. 
 
Vist els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple,  dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de 
desembre de 2013 i publicada al BOPB de data 23 de desembre de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva 
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la liquidació i el tancament del fons de prestació “Suport al servei 
de menjador de les escoles bressol municipals, en el marc del Catàleg de concertació 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon.-  ACCEPTAR les renúncies dels ajuts consistents en fons de prestació “Suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals, en el marc del Catàleg de 
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels ajuntaments que 
es detallen:  
 

Reduccions AD 
Municipi NIF Codi Xarxa  Renúncia Tipus 

renúncia Import Núm. 
Operació 

Sol·licitud 
Reintegrament 

Arenys de Mar XXX 13/Y/90983 3.587,00 € Expressa 3.587,00 € 1403901538  
Badalona XXX 13/Y/90990 11.707,15 € Tàcita 8.134,00 € 1403901539 3.573,15 € 
Cabrera de Mar XXX 13/Y/91000 1.161,43 € Tàcita   1.161,43 € 
Cervelló XXX 13/Y/91032 2.186,00 € Tàcita 2.186,00 € 1403901540  
Masnou, el XXX 13/Y/91071 60,37 € Tàcita 60,37 € 1403901541  
Matadepera XXX 13/Y/91073 880,28 € Tàcita 880,28 € 1403901542  
Navarcles XXX 13/Y/91089 855,51 € Tàcita 855,51 € 1403901543  
Pineda de Mar XXX 13/Y/91107 2.908,92 € Tàcita 2651,50 € 1403901544 257,42 € 
Sant Joan de 
Vilatorrada XXX 13/Y/91144 261,59 € Tàcita   261,59 € 

Sant Pere de 
Ribes 

XXX 13/Y/91175 3.715,05 € Tàcita 3.046,00 € 1403901545 669,05 € 
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Reduccions AD 
Municipi NIF Codi Xarxa  Renúncia Tipus 

renúncia Import Núm. 
Operació 

Sol·licitud 
Reintegrament 

Santa Coloma de 
Gramenet XXX 13/Y/91169 4.467,00 € Tàcita 4.467,00 € 1403901546  

Santa Margarida i 
els Monjos  

XXX 13/Y/91175 2.460,00 € Tàcita 1.230,00 € 1403901547 1.230,00 € 

Santpedor XXX 13/Y/91181 2.492,00 € Tàcita 1.246,00 € 1403901548 1.246,00 € 
Taradell XXX 13/Y/91187 2.587,00 € Expressa 1.293,50 € 1403901549 1.293,50 € 
Tiana XXX 13/Y/91190 62,99 € Tàcita 62,99 € 1403901550  
Ullastrell XXX 13/Y/91198 71,00 € Tàcita 71,00 € 1403901551  

Total    39.463,29 €  29.771,15 €  9.692,14 € 

 
Tercer.-  SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT a favor del fons provincial de la Diputació 
de Barcelona, de les quanties detallades a l’acord segon. 
 
Quart.-  NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats. 
 
82.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i tancament, renúncies i sol ·licitud de reintegrament, 
derivat dels ajuts atorgats consistents en fons de prestació destinats a 
“Desenvolupament de polítiques educatives en munici pis de menys de 5.000 
habitants” en el marc del Catàleg de concertació 20 13 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, que suposa, renúncies: 3.000 € ( tres mil euros) i sol·licitud de 
reintegrament: 3.000 € (tres mil euros).-  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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 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. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
La Junta de Governs de la Diputació, en sessió ordinària de data 21 de març de 2013, 
va aprovar el dictamen (AJG 108/13) que proposava l’aprovació de la resolució del 
recurs econòmic consistent en fons de prestació del suport “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc de la 
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convocatòria 2013 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals, amb una aportació 
econòmica de la Diputació per l’any 2013 de cent noranta-sis mil vint-i-cinc (196.025)€. 
 
Posteriorment i per Decret (núm. 9605/13) de la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, va ser aprovada l’acceptació de la 
renúncia de nou municipis al recurs econòmic consistent en fons de prestació  
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”. 
 
En data 10 de gener de 2014 va ser aprovat un Decret (núm. 16/14) de la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, relatiu 
a l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació del recurs econòmic consistent en 
el fons de prestació anteriorment citat. 
 
En data 31 de març de 2014, i pel que fa als municipis amb concessió de pròrroga el 
30 de juny de 2014, va finalitzar el període de justificació de les actuacions objecte del 
suport econòmic. Després de donar el corresponent tràmit d’audiència, correspon 
efectuar la liquidació, atès que en el tràmit s’han produït renúncies tàcites i expresses, 
tenint en consideració que el dictamen aprovatori establia: 
 

a) L’import de l’aportació de la Diputació fins a 1.000 €, es pagaria l’import íntegre 
de l’aportació contra presentació de l’acceptació. 

 
b) L’import de l’aportació de la Diputació superior a 1.000 €, es pagaria 

l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de l’acceptació. En 
el cas en què el resultat d’aplicar aquest % a l’aportació de la Diputació sigui 
inferior a 1.000 €, es pagaria aquest import. 

 
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc del Pla  “Xarxa de Govern Locals”, és 
proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències. 
 
Vist els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple,  dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de 
desembre de 2013 i publicada al BOPB de data 23 de desembre de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva 
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la liquidació i el tancament del fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 
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Segon.-  ACCEPTAR les renúncies dels ajuts consistents en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, dels ens locals que es detallen:  
 

Municipi NIF Codi Xarxa Renúncia Tipus de 
Renúncia Reintegrament  

Castell de l'Areny XXX 13/Y/90782     500,00 €  Expressa 500,00 € 
Fígols XXX 13/Y/90780     500,00 €  Tàcita 500,00 € 
Fogars de Montclús XXX 13/Y/90838     500,00 €  Tàcita 500,00 € 
Gisclareny XXX 13/Y/90779     500,00 €  Expressa 500,00 € 
Marganell XXX 13/Y/90826     500,00 €  Tàcita 500,00 € 
Quar, La XXX 13/Y/90781     500,00 €  Tàcita 500,00 € 

Total       3.000,00 €   3.000,00 € 
 
Tercer.-  SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT a favor del fons provincial de la Diputació 
de Barcelona, de les quanties detallades a l’acord segon. 
 
Quart.-  NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
83.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor del 
Sr. S.V.V., en resolució de l’expedient núm. 2014/6 400.- 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 23/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. S.V.V. de data 17 de juliol de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de poda i tala de pi pinyer i alzinar, a la carretera BV-
5119 del PK XXX al PK XXX, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Fogars de Montclús (expedient núm. 2014/6400). 
 
En data 21/10/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. S.V.V. en data 17 de juliol de 2014 i d’acord amb 
el que disposen els articles 80.2.b i 104.a  del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 
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- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 

 
- 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. 

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

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

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

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

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
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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 pel Sr. S.V.V. en relació amb l’expedient número 2014/6400. 
 
Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. S.V.V., autorització de poda 
i tala de pi pinyer i alzinar, a la carretera BV-5119 del PK XXX al PK XXX, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús (expedient núm. 
2014/6400), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  NOTIFICAR la present resolució al Sr. S.V.V., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
84.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, en resolució de l’ex pedient núm. 2014/6755.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 01/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Premià de Mar de data 29 de juliol de 2014 en 
el qual es sol·licita autorització per a realitzar, al terme municipal de Premià de Mar les 
obres següents:  
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• Obres d'arranjament d’illetes en la intersecció de la carretera N-II amb la BV-

5024, del PK 0+000 al PK 0+018, ambdós marges, tram urbà i travessera. 
• Obres d'arranjament de voreres, a la carretera BV-5023 del PK 0+935 al PK 

0+942, marge dret, tram urbà i travessera. 
 

En data 08/10/2014 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 Premià de Mar en data 29 de juliol de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 

- A l’arranjament de les illetes de la carretera BV-5024 amb la N-II no es podrà 
col·locar cap jardinera ni element rígid que suposi un obstacle per als vehicles que 
accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera. 

 

- La plantació d’elements de vegetació serà tal que l’alçada màxima no superarà en 
cap cas els 0,5 metres respecte de la calçada se la carretera, així mateix, no podran 
anar elements a la calçada, com fulles i d’altres restes, i tampoc fang o terra en cas 
pluja, vent o de ser trepitjada.  

 

- Aquestes obres en cap cas minvaran la visibilitat d’aquesta intersecció ni afectaran la 
senyalització de la carretera  

 

- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada i de tots els elements 
funcionals de la carretera, afectats per les obres. 

 

- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 

- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 

 

- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 

- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.  
 

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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

384/534 

- 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. 

 
- 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 Premià de Mar en relació amb l’expedient número 
2014/6755. 
 

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 Premià de Mar, 
autorització per a realitzar, al terme municipal de Premià de Mar les obres següents:  
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• Obres d'arranjament d’illetes en la intersecció de la carretera N-II amb la BV-
5024, del PK 0+000 al PK 0+018, ambdós marges, tram urbà i travessera. 

• Obres d'arranjament de voreres, a la carretera BV-5023 del PK 0+935 al PK 
0+942, marge dret, tram urbà i travessera. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Premià de Mar, amb 
domicili a efectes de notificacions a Premià de Mar (08330), Plaça de l'Ajuntament, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
85.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor del 
Camping El Garrofer, S.L.U, en resolució de l’exped ient núm. 2014/6765.-  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 08/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Camping El Garrofer, SLU de data 5 d'agost de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de modificació d’imatge de 
dos cartells existents:”Restaurant La Sinia”, al PK 38+970 i “Camping El Garrofer” al 
PK 38+960, a la carretera C-246a, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Sitges (expedient núm. 2014/6765). 
 
En data 31/10/2014 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 Camping El Garrofer, SLU en data 5 d'agost de 2014 
i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte 

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

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  
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- Els rètols es situaran fora de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 m de l’aresta 
exterior de l’explanació. 

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Camping El Garrofer, SLU en relació amb l’expedient número 
2014/6765. 
 
Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, al Camping El Garrofer, SLU, 
autorització d’obres de modificació d’imatge de dos cartells existents: “Restaurant La 
Sinia”, al PK 38+970 i “Camping El Garrofer” al PK 38+960, a la carretera C-246a, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sitges (expedient núm. 
2014/6765), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius.  
 
Cinquè.-  NOTIFICAR la present resolució al Camping El Garrofer, SLU, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, km X, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
86.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resoluci ó de l’expedient núm. 
2014/7202.- 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 10/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de data 05 de 
setembre de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
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prolongació de vorera, a la carretera BV-5031 del PK 8+856 al PK 8+862, marge dret, 
tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt (expedient núm. 2014/7202). 
 
En data 07/10/2014 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 de Montalt en data 05 de 
setembre de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Atès que amb la prolongació de la vorera es produeix un canvi d’ús de les escales, la 

barrera de protecció metàl·lica existent en el marge dret de la carretera es prolongarà 
i girarà seguint el traçat d’aquestes escales per seu costat, per tal de protegir tot 
l’itinerari del vianants. 

 
-  Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb 
la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada de la carretera i de tots els 

seus elements funcionals. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
  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. 

 
- 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 de Montalt en relació amb l’expedient 
número 2014/7202. 
 
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 de 
Montalt, autorització d’obres de prolongació de vorera, a la carretera BV-5031 del PK 
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8+856 al PK 8+862, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de 
Montalt (expedient núm. 2014/7202), 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 de Montalt, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Montalt (08394), carrer Sant 
Antoni, 13, amb indicació dels recursos procedents. 
 
87.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, en resoluc ió de l’expedient núm. 
2014/7308.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 17/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Sant Martí de Centelles de data 08 de setembre 
de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera C-1413 del PK 11+300 al PK 11+315, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles (expedient 
núm. 2014/7308). 
 
En data 17/10/2014 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 Martí de Centelles en data 08 
de setembre de 2014 i d’acord amb el que disposa  l’article 128.1 del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 

- La construcció de l’accés es realitzarà d’acord amb el projecte presentat, amb les 
modificacions següents: 
• El tub a col·locar com a salvacunetes a l’accés del camí de Can Miqueló serà de 

60cm de diàmetre. 
• Dels dos pericons projectats, el d’aigües amunt serà per la recollida d’aigües i el 

d’aigües avall es substituirà per un embroquetat amb aletes. 
• No es realitzarà cap tipus de marca vial a la calçada de la carretera.  
• L’illot projectat de tipus llàgrima, no es realitzarà segons projecte inicial (plànol 

06),sinó amb vorada remontable i reblert de formigó. 
 

- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

393/534 

- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat de l’accés per tots els moviments des de carretera i des 

d’accés, superior a la distància mínima de parada. 
 
- Els radis de gir de l’accés permetran els moviments de vehicles pesants sense la 

invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat. 
 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 

calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el 
desguàs actual de la carretera 

 
Condicions generals 

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- 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. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

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

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

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

- 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. 

 

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

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 Martí de Centelles en relació amb l’expedient 
número 2014/7308. 
 
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 Martí de 
Centelles, autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-
1413 del PK 11+300 al PK 11+315, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Martí de Centelles (expedient núm. 2014/7308), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Martí de Centelles (08592), carrer 
Estació, 4, amb indicació dels recursos procedents. 
 
88.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Argençola, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/7528.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 25/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Argençola de data 5 de setembre de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de tres naus per 
explotació avícola, a la carretera BV-2234, al PK 1+800, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal d’Argençola (expedient núm. 2014/7528). 
 
En data 31/10/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Argençola en data 5 de setembre de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 86 i 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:   

 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

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

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

 

- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 

 

- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 
obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 

 

- Estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol 
tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació, 
situada a 25 metres en aquest tipus de carretera. 

 

  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 
la carretera. 

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament d'Argençola en relació amb l’expedient número 2014/7528. 
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Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Argençola, 
autorització d’obres de construcció de tres naus per explotació avícola, a la carretera 
BV-2234, al PK 1+800, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argençola 
(expedient núm. 2014/7528), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Argençola, amb domicili a 
efectes de notificacions a Argençola (08717), Plaça de l'Esglèsia, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
89.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
Ferrocarrils de la Generalitat, en resolució de l’e xpedient núm. 2014/7964.-  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 08/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ferrocarrils de la Generalitat de la mateixa data, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació del pont del Ferrocarril 
a la carretera C-1411a, al PK 14+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellbell i el Vilar (expedient núm. 2014/7964). 
 
En data 29/10/2014 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 Ferrocarrils de la Generalitat en data 8 d'octubre de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   

 
- 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. 

 
- Abans d’iniciar els treballs, els interessats es posaran en contacte amb els tècnics de 

la Diputació de Barcelona informant de la metodologia dels treballs, en el que afecta 
a la carretera: senyalització proposada, existència d’empleats per regular el trànsit, 
etc.  
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- El semàfor que regula el trànsit alternatiu serà elèctric, no de bateries. Es facilitarà 
als tècnics de Diputació un nº de telèfon per possibles incidències en el semàfor. 

 
- No es tallarà totalment la carretera, només en espais de temps màxims de 10 minuts. 
 
- Es senyalitzarà segons Norma 8.3-IC. 
 
- Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament 

retirada. 
 
- No es disminuirà el gàlib del pont. 
 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- Les aigües pluvials recollides pels elements de drenatge del pont no es podran 

abocar a la carretera. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- 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. 

 
  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 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. 

 

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 Ferrocarrils de la Generalitat en relació amb l’expedient número 
2014/7964. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

402/534 

Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a Ferrocarrils de la Generalitat, 
autorització d’obres de conservació del pont del Ferrocarril a la carretera C-1411a, al 
PK 14+000, ambdós marges , tram no urbà, al terme municipal de Castellbell i el Vilar 
(expedient núm. 2014/7964), 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 Ferrocarrils de la Generalitat, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08017), carrer Cardenal Sentmenat, 4, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
90.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Terrassa, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/7966.-  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 08/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Terrassa de data 30 de setembre de 2014 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pintat de pas de vianants, 
a la carretera BP-1503z al PK 24+000, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme 
municipal de Terrassa (expedient núm. 2014/7966). 
 
En data 21/10/2014 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 Terrassa en data 30 de setembre de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida, es a dir, amb barrera de seguretat o 

bé amb vorera a diferent nivell. 
 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
- 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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

403/534 

- 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 

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

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

 

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

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Terrassa en relació amb l’expedient número 2014/7966. 
 
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 Terrassa, 
autorització d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BP-1503z al PK 
24+000, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Terrassa 
(expedient núm. 2014/7966), 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 Terrassa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Terrassa (08221), carrer del Pantà, 30, 2a planta, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
91.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
Boscos Bages-Anoia, en resolució de l’expedient núm . 2014/8008.- 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 09/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Boscos Bages-Anoia de la mateixa data, en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’aclarida d'arbrat, a la carretera BV-3003 del PK 
2+000 al PK 3+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu 
de Bages (expedient núm. 2014/8008). 
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En data 24/10/2014 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 Boscos Bages-Anoia en data 09 d'octubre 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'expresse n a continuació:   
 
- 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. 
 

- 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. 
 
  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. 
 
- 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 Boscos Bages-Anoia en relació amb l’expedient número 2014/8008. 
 
Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a Boscos Bages-Anoia, 
autorització d’aclarida d'arbrat, a la carretera BV-3003 del PK 2+000 al PK 3+300, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu de Bages (expedient 
núm. 2014/8008), 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 Boscos Bages-Anoia, amb domicili a 
efectes de notificacions a Aguilar de Segarra (08289), Plaça del Local Social, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
92.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en resol ució de l’expedient núm. 
2014/8248.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 15/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat de data 9 d'octubre 
de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a 
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la carretera BV-2004 del PK 4+600 al PK 4+690, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Climent de Llobregat (expedient núm. 2014/8248). 
 
En data 14/11/2014 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 Climent de Llobregat en data 9 
d'octubre de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Es seguirà en tot moment les determinacions del “Projecte constructiu de nova vorera 

a la ctra. BV-2004 PQ 4+600 a 4+690. Fase I. T.M. Sant Climent de Llobregat” 
redactat per la Diputació de Barcelona. 

 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles. 
 
  Condicions generals 
 

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 Climent de Llobregat en relació amb l’expedient 
número 2014/8248. 
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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 Climent de 
Llobregat, autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2004 del PK 4+600 al 
PK 4+690, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Climent de Llobregat 
(expedient núm. 2014/8248), 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 Climent de Llobregat, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Climent de Llobregat (08849), Plaça de 
la Vila, 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
93.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’empresa SIENA, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2014/8362.-  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 22/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de SIENA, S.L. de data 21 d'octubre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització  per a la realització d’obres de Extracció de testimoni d'aglomerat, 
a la carretera BV-5202 del PK 1+350 al PK 1+351, i del PK 1+800 al PK 1+801, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta (expedient núm. 
2014/8362). 
 
En data 22/10/2014 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 SIENA, S.L. en data 21 d'octubre 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'expresse n a continuació:   

 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per l’extracció de testimonis es 

reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les 
instruccions dels tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- Tot l’àmbit de l’extracció anirà senyalitzada d’acord amb el que estableix la Norma 

8.3-IC. Un cop finalitzada l’extracció, la senyalització d’obres haurà de ser 
immediatament retirada. 

 
  Condicions generals 
 

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

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

- 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 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. 
 

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

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
 

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, 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 SIENA, S.L. en relació amb l’expedient número 2014/8362. 
 
Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a SIENA, S.L., autorització 
d’obres de Extracció de testimoni d'aglomerat , a la carretera BV-5202 del PK 1+350 al 
PK 1+351, i del PK 1+800 al PK 1+801, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
de Sant Julià de Vilatorta (expedient núm. 2014/8362), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  NOTIFICAR la present resolució a SIENA, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), C/ XXX, X, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
94.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Òdena, en resolució de l’expedient n úm. 2014/8633.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 29/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Òdena de data 27 d'octubre de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de vorera provisional 
de 1,20m d'amplada, formada per un paviment de formigó de 10cm de gruix, i 
d’instal·lació de 7 fanals per il·luminar el tram, a la carretera BV-1038 del PK 2+580 al 
PK 2+740, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme municipal d’Òdena (expedient 
núm. 2014/8633). 
 
En data 06/11/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Òdena en data 27 d'octubre de 2014 i 
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- No es modificarà el curs actual de les aigües.  
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
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- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix a col·locar sobre la vorera es 
situaran el mes lluny possible de la calçada. En cas contrari, hauran d’anar 
protegides de possibles impactes dels vehicles 

 
  Condicions generals 
 

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

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

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

- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 
 

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 
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Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament d'Òdena en relació amb l’expedient número 2014/8633. 
 
Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Òdena, 
autorització d’obres de construcció de vorera provisional de 1,20m d'amplada, formada 
per un paviment de formigó de 10cm de gruix, i d’instal·lació de 7 fanals per il·luminar 
el tram, a la carretera BV-1038 del PK 2+580 al PK 2+740, marge dret, tram urbà i no 
urbà, al terme municipal d’Òdena (expedient núm. 2014/8633), que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Òdena, amb domicili a 
efectes de notificacions a Òdena (08711), Pl. Major, 2, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
95.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la cancel ·lació de garantia d’obres a 
favor del Sr. S.V.C., en resolució de l’expedient n úm. 2007/11613.-  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 7 de febrer de 2008 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar al Sr. S.V.C. les obres de construcció de nou accés a la 
carretera BV-2154, al PK XXX, marges esquerre, tram no urbà, al terme municipal del 
Pla del Penedès (expedient número 2007/11613). 
 
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 6.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
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funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, el Sr. S.V.C.  
serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als 
elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin 
aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de condicionament i canvi d’ús 
dels dos accessos existents.” 
 
En data 24 d’abril de 2008, el Sr. S.V.C., constituí la garantia a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona per un import de 6.000 € (assentament núm. 1000090712). 
 
En data 25 de juny de 2014 el Sr. S.V.C. sol·licita l’anul·lació de l’expedient ja que no 
s’han executat les obres autoritzades. 
 
En data 17 d’octubre de 2014, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 
“S’informa FAVORABLEMENT sobre la devolució de la garantia al titular de 
l'autorització de referència, ja que s’ha observat que no s’han executat les obres en 
data 14/10/14.” 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. S.V.C. en relació amb l’expedient número 2007/11613. 
 
Segon.-  CANCEL·LAR, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria 
d’aquesta Diputació pel Sr. S.V.C., per import de 6.000 €, per respondre de la correcta 
execució de les obres autoritzades en l’expedient número (2007/11613), així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de les 
esmentades obres (data d’expedició 24/04/2008; assentament número 1000090712). 
 
Tercer.- DECLARAR LA CADUCITAT de l’expedient administratiu d’autorització per a 
les obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-2154, al terme municipal del 
Pla del Penedès (expedient 2007/11613). 
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Quart.- ORDENAR L’ARXIU de les actuacions administratives practicades amb els 
efectes que preveu l’article 92 de la Llei Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR la present resolució al Sr. S.V.C., amb domicili a efectes de 
notificacions al XXX (XXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
96.- Dictamen pel qual es proposa rectificar l’erra da material de l’acord adoptat  
per la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2014 , pel qual es va aprovar una 
autorització d’obres a favor de la Sra. R.C.C., en resolució de l’expedient núm. 
2014/3924.- 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: 
 
Amb data 30 d’octubre de 2014, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a la Sra. R.C.C., d’obres de condicionament d'accés 
existent, a la carretera BV-3008 al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Fonollosa (expedient núm. 2014/3924). 
 
En l’esmentada resolució s’ha detectat una errada material en el NIF del destinatari. 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
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.-  RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de 
data 30 d’octubre de 2014, mitjançant el qual es van autoritzar a la Sra. R.C.C. d’obres 
de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-3008 al PK XXX, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Fonollosa (expedient núm. 2014/3924)  en el 
següent sentit: 
 
On diu:        XXX 
Ha de dir     XXX 
 
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la senyora R.C.C., amb domicili a efectes 
de notificacions a XXX (XXX), XXX - XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
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97.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Sant Cugat del 
Vallès, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012- 2015”, per a l’establiment 
d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la de terminació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de les obres del “Projecte d’urbanitz ació i endegament de la riera 
de Vallvidrera al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, entre el p.k. 6,750 i el 
p.k. 7,580. T.M. Sant Cugat del Vallès”, i la defin ició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la sev a execució.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i 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 
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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” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallés  
NIF XXX 

Actuació 

Projecte d’urbanització i endegament de la riera de  
Vallvidrera, al sector de Can Borrull. Carretera BV -
1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580. TM Sant Cugat  
del Vallès 

Codi XGL 14/X/113845 
Aportació de la Diputació 1.899.868,33 € 
Periodificació 2014 1.899.868,33 € 

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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“Pla Xarxa de Governs locals  
 

[2012-2015]  
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, representat per l’Il·lma. Alcaldessa 
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Mercè Conesa i Pagès, assistida pel Secretari de la 
Corporació, Sr. Josep Mª Rigau i Caixes. 
 
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 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 Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona s’han compromès 

a preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació  “Projecte d’urbanització i 
endegament de la riera de Vallvidrera al sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, 
entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del Vallès”, amb un PEC de 
2.959.748,63 €. (IVA inclòs) 

 
VIII. L’objectiu del projecte consisteix, bàsicament, en assolir vies en les condicions de 

seguretat i accessibilitat adequades als diferents usuraris d’aquest espai (el trànsit de 
pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, 
per norma general, als àmbits de conservació i explotació de la calçada com de la 
zona de domini públic i, per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’ 
Ajuntament. 

 
IX. En  data 17 de juny de 2014 la Diputació de Barcelona va aprovar inicialment aquest 

projecte, fent-se l’exposició pública del mateix en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona de data 26 de juny de 2014. 

 
Durant el període  d’informació pública es van presentar al·legacions relatives a les 
finques afectades d’expropiació forçosa, les quals van ser trameses a l’ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès per a emissió d’informe, previ a l’adopció de la resolució a 
dictar per aquesta Diputació sobre l’aprovació definitiva del projecte, ja que tal com es 
va disposar en la resolució d’aprovació inicial del projecte, les al·legacions que es 
poguessin presentar en quant a les afectacions de finques particulars serien objecte 
d’informe per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en ser l’Ajuntament  
l’Administració expropiant dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres. 
 
A data d’avui no s’ha adoptat acord d’aprovació definitiva del projecte a l’espera de 
l’informe tècnic de l’ajuntament sobre les al·legacions presentades. 
 
Per tant, l’aprovació d’aquest conveni restarà condicionada a que s’aprovi 
definitivament el projecte d’obres per part de la Diputació de Barcelona.  

 
X. Amb l’execució d’aquestes obres es pretén urbanitzar el sector de Can Borrull, que 

s’estén al llarg de la carretera de Sant Cugat del Vallès a Vallvidrera (BV-1462). 
Aquest àmbit està literalment travessat per diverses infraestructures i sistemes 
d’àmbit supramunicipal: 
- Carretera BV-1462 
- Línia de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya Terrassa-Barcelona. 
- Autopista C-16 o “Túnels de Vallvidrera”. 
- Riera de Vallvidrera. 

 
El projecte pretén actuar sobre la carretera BV-1462 que presenta una situació de 
precarietat en el sector, que fa necessària la seva renovació perquè: 

 
- L’amplada de la carretera és insuficient per un tram que ha de travessar un nucli 

poblat i que té uns requeriments pel que fa a la seguretat molt superiors als 
habituals per una carretera. 

 
- Els vials secundaris que pengen de la carretera no estan urbanitzats ni compten 

amb l’amplada necessària  per permetre el creuament de dos vehicles. 
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XI. Atès que en dita obra s’actua en carretera urbana, on les competències són 
compartides entre Diputació i Ajuntament, existint competències concurrents en 
àmbits urbans. 

 
XII. 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 18 de desembre de 2014. 

 
XIII. 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 Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

NIF XXX 

Actuació 

Projecte d’urbanització i endegament de la riera de  
Vallvidrera al Sector de Can Borrull. Carretera BV- 1462, 
entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del 
Vallès 

Codi XGL 14/X/113845 

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.  

 
2. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 
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Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 1.899.868,33 € 
Periodificació 2014 1.899.868,33 € 

Aplicació pressupostària G/50100/453A0/76242 .....................992.261,95 €      
G/50100/453A1/76243 ......................907.606,38€ 

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

 
• 992.261,95 € corresponent a complement de preacords de Meses de concertació del Pla  

“Xarxa  de Governs Locals 2012-2015”. 
 
• 907.606,38 € 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 la direcció facultativa i la 
seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs.  
 
La Diputació de Barcelona aprovarà definitivament el projecte d’obres una vegada 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hagi informat les al·legacions presentades en el 
termini d’informació pública relatives a l’afectació de les finques particulars necessàries per 
a l’execució de les obres. 
 
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera 
BV-1462, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’execució de les obres 
contingudes al “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al sector de 
Can Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del 
Vallès”, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ 
actuació detallada a l’esmentat Projecte, en quant a les obres executades en el tram de la 
carretera BV-1462.  

 
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 Cugat del Vallès serà l’administració que durà a terme la licitació i 
execució de les obres del “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al 
sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant 
Cugat del Vallès”, amb un PEC de 2.959.748,63 € (IVA inclòs). 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’execució de les obres és 
de un milió cinquanta-nou mil vuit-cents vuitanta euro s amb trenta cèntims 
(1.059.880,30) €. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre 
l’aportació municipal, en el benentès  que si aquesta és superior, la diferència s’aplicarà 
sobre l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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L’actuació requereix l’ocupació de terrenys públics o privats, i l’Ajuntament serà 
l’administració responsable  d’adquirir els terrenys de cessió obligatòria amb l’aprovació 
definitiva de la reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, pel que fa a la vialitat i 
d’expropiar els terrenys necessaris per l’endegament de la riera mitjançant projecte de 
taxació conjunta.  
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes 
en el “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al sector de Can 
Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del Vallès”. 
 
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, del drenatge i de les contencions de vehicles, 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 
 
L’aprovació d’aquest conveni restarà condicionada a que s’aprovi definitivament el projecte 
d’obres per part de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

428/534 

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 
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. 
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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. 
 

15. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
16. Relacions amb terceres administracions públique s 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
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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 UN MILIÓ VUIT-CENTS 
NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT euros amb TRENTA-TRES 
cèntims (1.899.868,33) € que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A0/76242 992.261,95 € 
G/50100/453A1/76243 907.606,38 € 

 
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. 
 
98.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Sant Vicenç dels 
Horts, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2 015”, per a l’establiment 
d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la de terminació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de les obres de “Millora seguretat vi ària a la carretera BV-2002 a 
l’entorn del CEIP Joan Juncadella. T.M. Sant Vicenç  dels Horts”, i la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres a mb 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

431/534 

d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional 
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals 
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014, 
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”. 
 
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin 
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  
 
Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha 
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la 
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular 
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres 
sostenibles. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb 
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de 
la LOEPSF. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
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 
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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 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  

NIF XXX 

Actuació 
Millora seguretat viària a la carretera BV-2002 a 
l’entorn del CEIP Joan Juncadella. T.M. Sant Vicenç  
dels Horts  

Codi XGL 14/X/113849 

Aportació de la Diputació 113.770,02 € 

Periodificació 2014 113.770,02 € 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

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

“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE 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. 
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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 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 Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona s’han compromès 

a preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Millora seguretat viària a la 
carretera BV-2002 a l’entorn del CEIP Joan Juncadella, T.M. Sant Vicenç dels Horts”, 
redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC 
de 440.860,53 € (IVA inclòs), que consta de dues Fases. 

 
La Fase 1 valorada en 208.031,16 € comprèn l’àmbit d’actuació dels Trams de 
Concentració d’Accidents (TCA ) i actuació complementària al lateral del CEIP Joan 
Juncadella. Aquesta actuació serà cofinançada entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’acord amb el següent desglossament: 

 
• L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona és de 113.770,02 €. 
• L’aportació econòmica de Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és de 94.261,14 € 
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La Fase 2 valorada en 232.829,37 €. comprèn l’àmbit d’actuació lateral oest, situat 
davant del CEIP Joan Juncadella, que serà executada mitjançant una Unitat 
d’Actuació inclosa en el Programa d’Actuació Urbanística.   
 

VIII. L’objecte del projecte és la millora de la Seguretat viària a la BV-2002 entre al PK 
0+700 i PK 1+000, mitjançant l’execució d’actuacions encaminades a resoldre les 
principals problemàtiques detectades al TCA. Així mateix, també es recullen d’altres 
actuacions com la millora de la urbanització de les parades de BUS per garantir una 
major comoditat al lateral oest pendent d’urbanitzar.  

 
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 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 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  
NIF XXX 

Actuació 
“Millora seguretat viària a la carretera BV-2002 a l’entorn del 
CEIP Joan Juncadella. T.M. Sant Vicenç dels Horts” 

Codi XGL 14/X/113849 

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.  

 
2.   Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 
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Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 113.770,02 € 
Periodificació 2014 113.770,02 € 
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243  ................  113.770,02   € 

 
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 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 “Millora seguretat viària a la carretera BV-2002 a l’entorn del CEIP Joan 
Juncadella (Fase 1) . T.M. Sant Vicenç dels Horts”, no tenint validesa l’autorització per 
l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada 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 que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució de les obres del “Millora seguretat viària a la carretera BV-2002 a l’entorn 
del CEIP Joan Juncadella (Fase 1). T.M. Sant Vicenç dels Horts ”, amb un PEC de 
208.031,16 € (IVA inclòs), que comprèn l’àmbit d’actuació dels Trams de Concentració 
d’Accidents (TCA ) i actuació complementària al lateral del CEIP Joan Juncadella.  
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a l’execució de les obres 
de la Fase 1 és de noranta-quatre mil dos-cents seixanta-un euros amb catorze 
cèntims (94.261,14) €. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà de forma 
proporcional sobre cadascuna de les aportacions, sense necessitat de subscriure una nova 
addenda. 
 
L’ Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts notificarà a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat l’adjudicació del contracte d’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 “Millora seguretat viària a la carretera BV-2002 a l’entorn del CEIP Joan 
Juncadella. T.M. Sant Vicenç dels Horts”, seguint les instruccions de la Direcció de les 
obres. 
 
Si s’escau, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts durà a terme les expropiacions dels 
terrenys públics o privats necessaris per l’execució de les obres de la segona Fase. 
 
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 
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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 i de l’Ajuntament, 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 o l’Ajuntament 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 públiqu es 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
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 CENT TRETZE MIL SET-CENTS 
SETANTA euros amb DOS cèntims (113.770,02) €, amb càrrec a l’aplicació 
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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. 
 
99.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Martorell, dins 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc 
formal de col·laboració, en ordre a la determinació  de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de l’actuació "Traspàs de titularitat  d’un tram de la carretera C-
243b  i execució del Projecte d’integració a la tra ma urbana de la C-243b sota 
l’autopista AP-7 al T.M. de Martorell", i la defini ció de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la sev a execució.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i 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 
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possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin 
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  
 
Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha 
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la 
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular 
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres 
sostenibles. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb 
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de 
la LOEPSF. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
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 Ajuntament de Martorell  
NIF XXX 

Actuació 
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C- 243b i 
Projecte d’integració de la trama urbana de la C-24 3b sota 
l’autopista AP-7 al TM de Martorell 

Codi XGL 14/X/113407 
Aportació de la 
Diputació 

201.976,53 € 

Periodificació 2014 201.976,53 € 
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Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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

“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE MARTORELL, representat pel Primer Tinent d’Alcalde Sr. Xavier 
Fonollosa i Comas, assistit per el secretari de l’ens, Sr. Jaime Tramunt i  Monsonet. 
 
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”. 
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V. Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin 
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  

 
VI. Atès que mitjançant informe emès per l’ interventor de l’ens local destinatari s’ha 

acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del 
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la 
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles. 

 
VII. L’Ajuntament de Martorell i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
C-243b i execució del Projecte d’integració a la trama urbana de la C-243b sota 
l’autopista AP-7 al T.M. de Martorell”, redactat per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i mobilitat amb un PEC de 579.767,65 € (IVA inclòs). 

 
L’esmentat projecte està segregat en tres fases de pressupost que poden ser objecte 
de licitació per ordre consecutiu. Per tant, és possible executar la fase 1 de forma 
independent i afegir amb posterioritat la fase 2 i la fase 3. 
 
La fase 1, objecte del present conveni, té un PEC de 201.976,53 € (IVA inclòs) i 
compren les actuacions atribuïbles a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el seu 
àmbit de titularitat. 

 
VIII. L’ objecte del projecte és la integració del tram de la carretera C-243b a la trama 

urbana mitjançant la millora dels itineraris de vianants i la moderació de la velocitat de 
vehicles. 

 
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 Martorell 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 Martorell  
NIF XXX 

Actuació 
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C-243b  i 
execució del Projecte d’integració a la trama urbana de la C-
243b sota l’autopista AP-7 al T.M. de Martorell 

Codi XGL 14/X/113407 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 

 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
2.   Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 
Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 201.976,53 € 
Periodificació 2014 201.976,53 € 
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 ...........201.976,53 € 

 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona serà fixa sense tenir en compte la baixa 
produïda en el procés d’adjudicació del contracte d’obres.  
 
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 la carretera 
C-243b, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Martorell l’execució de les obres contingudes 
al “Projecte d’integració a la trama urbana de la C-243b sota l’autopista AP-7 al T.M. de 
Martorell”, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ 
actuació detallada 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 Martorell serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte d’integració a la trama urbana de la C-243b sota 
l’autopista AP-7 al T.M. de Martorell”, amb un PEC de 579.767,65 € (IVA inclòs), de forma 
conjunta o per fases segons preveu el projecte.  
 
L’ Ajuntament de Martorell notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat l’adjudicació del contracte d’obres. 
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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 Martorell. 
 
L’Ajuntament de Martorell s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 
“Projecte d’integració a la trama urbana de la C-243b sota l’autopista AP-7 al T.M. de 
Martorell”, seguint les instruccions de la Direcció de les obres. Talment, demanarà les 
autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Martorell remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent 
acord de l’òrgan competent, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de titularitat a la 
Corporació municipal del tram de la carretera C-243b entre els P.K. 0+495 al 0+513 amb la 
signatura del conveni. 
 
3.   Conservació i manteniment 
 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni i sigui efectiu el corresponent 
acord de traspàs de titularitat del tram de la carretera a favor de l’Ajuntament de Martorell, 
aquest es farà càrrec de tots els elements continguts en les obres de referència de la 
carretera C-243b entre els PK 0+495 al 0+513 en la seva integritat com a titular. 
 
La Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la 
calçada i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa a partir de la nova rotonda amb el 
camí del cementiri (PK 0+513), la qual cosa no comporta cap increment respecte a les 
despeses actuals de manteniment. 
 
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. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

445/534 

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. 

 
 Atès que es tracta d’un traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C-243b, 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. 

 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

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

 
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 

Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 

 
7.   Gestió i aplicació de romanents 

 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.  
 
8.   Identificació de l’actuació   
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
9.   Documentació tècnica 

 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

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

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

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

15.  Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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16.  Relacions amb terceres administracions públiqu es 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
L’Ajuntament de Martorell gestionarà les autoritzacions corresponents amb els següents 
organismes: Agència Catalana de l’Aigua i de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a 
Catalunya. 
 
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 DOS-CENTS UN MIL NOU-
CENTS SETANTA-SIS euros amb CINQUANTA-TRES cèntims (201.976,53) €, 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. 
 
100.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d e la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Sant Feliu de 
Llobregat, dins del Pla ”Xarxa de Governs Locals 20 12-2015”, per a l’establiment 
d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la de terminació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de l’actuació "Traspàs de titularitat  d’un tram de la carretera BV-
2001 i Projecte constructiu de pavimentació del car rer Armenteres, entre el 
carrer del Sol i el carrer de Josep M. de Molina, e ntre Armenteres i carretera 
Laureà Miró, al terme municipal de Sant Feliu de Ll obregat", i la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres a mb 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. 
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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. 
 
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 
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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 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
NIF XXX 

Actuació 

Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV -2001 i 
Projecte constructiu de pavimentació del carrer 
Armenteres, entre el carrer del Sol i el carrer de Josep M. de 
Molina, entre Armenteres i carretera Laureà Miró, a l terme 
municipal de Sant Feliu de Llobregat 

Codi XGL 14/X/113514 
Aportació de la 
Diputació 

1.176.000 € 

Periodificació 2014 1.176.000 € 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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

“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Jordi 
San José i Buenaventura, assistit per el secretari de l’ens, Sr. Agustin Recio i  Romero. 
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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 “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 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 Feliu de Llobregat 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-2001 i Projecte constructiu de pavimentació del carrer Armenteres, 
entre el carrer del Sol i el carrer de Josep M. de Molina, entre Armenteres i carretera 
Laureà Miró, i millora de la urbanització dels carrers de la zona d’influència, al terme 
municipal de Sant Feliu de Llobregat”, redactat per l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat.  

 
VIII. L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Sant Feliu 

de Llobregat i la Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els 
pactes següents en ordre al traspàs del tram de la BV-2001 entre els PK 2+750 al 
3+460 i establir les condicions per l’execució de les obres de millora de la urbanització 
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dels carrers de la zona d’influència del tram urbà de la BV-2001 a Sant Feliu de 
Llobregat que consta de dues Fases:  

 
La Fase 1  valorada en 1.034.000 €. comprèn la millora de la urbanització dels 
següents carrers: 
 
• Carrer Carreteres (entre Laureà Miró i Cervantes). 
• Carrer Cervantes.  
• Vorera Carrer Ramón i Cajal (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Carrer Armenteres (entre Ramon i Cajal i Anselm Clavé) ctra. BV-2001 
 
La Fase 2 valorada en 1.000.000 €. comprèn la millora de la urbanització dels 
següents carrers: 
 
• Carrer Sant Josep (entre Ramon i Cajal i Anselm Clavé) 
• Carrer Verge de les Neus (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Santa Maria (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Carrer Sant Antoni (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Carrer Doctor Barraquer.  
• Carrer Josep Maria de Segarra. 

 
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 Feliu 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 Feliu de Llobregat  

NIF XXX 

Actuació 

Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV -2001 i 
Projecte constructiu de pavimentació del carrer 
Armenteres, entre el carrer del Sol i el carrer de Josep 
M. de Molina, entre Armenteres i carretera Laureà M iró, 
al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat 

Codi XGL 14/X/113514 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 

 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
2.  Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 
Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 1.176.000 € 
Periodificació 2014 1.176.000 € 
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 ...........1.176.000 € 

 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona serà fixa sense tenir en compte la baixa 
produïda en el procés d’adjudicació del contracte d’obres.  

 
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 Feliu de Llobregat serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució del “Projecte constructiu de pavimentació del carrer Armenteres, entre el 
carrer del Sol i el carrer de Josep M. de Molina, entre Armenteres i carretera Laureà Miró, al 
terme municipal de Sant Feliu de Llobregat” i de les obres de millora de la urbanització dels 
carrers de la zona d’influència del tram urbà de la carretera BV-2001 a Sant Feliu de 
Llobregat que consta de dues Fases (Fase I i Fase II), valorades en 1.034.000 € i 1.000.000 
€. respectivament.  
 
La Fase 1  valorada en 1.034.000 €. comprèn la millora de la urbanització dels  carrers: 
 

• Carrer Carreteres (entre Laureà Miró i Cervantes). 
• Carrer Cervantes.  
• Vorera Carrer Ramón i Cajal (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Carrer Armenteres (entre Ramon i Cajal i Anselm Clavé) ctra. BV-2001 
 
La Fase 2 valorada en 1.000.000 €. comprèn la millora de la urbanització dels carrers: 
 

• Carrer Sant Josep (entre Ramon i Cajal i Anselm Clavé) 
• Carrer Verge de les Neus (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Santa Maria (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Carrer Sant Antoni (entre passeig Sant Joan i Armenteres) 
• Carrer Doctor Barraquer.  
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Talment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat serà l’administració encarregada de la 
direcció facultativa de les obres i de la coordinació de la seguretat i salut. 
 
L’ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat notificarà a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat les adjudicacions dels contractes d’obres de cadascunes 
de les dues fases de millora de la urbanització dels carrers  de la zona d’influència del tram 
urbà de la BV-2001. 
 
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 Feliu de Llobregat. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni, que 
afectin a la carretera BV-2001, sense el perceptiu permís d’obra de la Diputació de 
Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del 
corresponent acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de 
titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-2001 entre els P.K. 2+750 al 
3+460 amb la signatura del conveni. 
 
3. Conservació i manteniment 

 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni i sigui efectiu els corresponents 
acords de traspàs de titularitat dels trams de la carretera a favor de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat, aquest es farà càrrec de tots els elements de la carretera BV-2001 entre 
els PK 2+750 al PK 3+460 en la seva integritat 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. 
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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. 

 
Atès que es tracta d’un traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-2001, 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. 

 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

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

 
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 

Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 

 
7.  Gestió i aplicació de romanents 

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

 
8.  Identificació de l’actuació   

 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  

 
9.  Documentació tècnica 
 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

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

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

còpia de la documentació tècnica generada. 
 
10.  Tancament 

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

15.  Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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16.  Relacions amb terceres administracions públiqu es 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
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 UN MILIÓ CENT SETANTA-SIS 
MIL (1.176.000) €, 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. 
 
101.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d e la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Palafolls, dins 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc 
formal de col·laboració, en ordre a la determinació  de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de les obres del ”Projecte executiu d e condicionament de l’accés 
al barri de Sant Lluís a la carretera BV-6002. T. M . Palafolls”, i la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres a mb posterioritat a la seva 
execució.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
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En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional 
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals 
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014, 
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”. 
 
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin 
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  
 
Atès que mitjançant informe emès per l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha 
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la 
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular 
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres 
sostenibles. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb 
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de 
la LOEPSF. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Palafolls  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte executiu de condicionament de l’accés al 
barri de Sant Lluís a la carretera BV-6002. TM. 
Palafolls  

Codi XGL 14/X/113851 
Aportació de la Diputació 206.128,58 € 
Periodificació 2014 206.128,58 € 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

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

“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Valentí Agustí i Bassa, 
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Sergi Ribas i Beltran. 
 
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. 
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II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 

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

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

 
IV. 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. Vist el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei de carreteres, que estableix a l’article 20.5, relatiu a l’execució de projectes 
d’obres, la possibilitat de subscriure convenis per determinar quina administració 
assumeix l'execució de les obres incorporades en el projecte, els termes i l'abast de la 
col·laboració, i les facultats de direcció i control de les obres d'ambdues 
administracions. En base a aquest precepte, l’Ajuntament de Palafolls i la Diputació 
de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació 
“Projecte executiu de condicionament de l’accés al barri de Sant Lluís a la carretera 
BV-6002”, amb un PEC de 235.144,44 € (IVA inclòs), redactat per l’Ajuntament de 
Palafolls.  

 
VIII. L’objecte del projecte és la millora de la seguretat viària de la intersecció que dona 

accés al barri de Sant Lluís i al parc de Marineland mitjançant l’execució d’una 
rotonda. 

 
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 ... 
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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 Palafolls 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 Palafolls  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte executiu de condicionament de l’accés 
al barri de Sant Lluís a la carretera BV-6002. TM. 
Palafolls.  

Codi XGL 14/X/113851 

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.  

 
2. Obligacions de les parts 
 

1. Per part de la Diputació: 
 

La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 206.128,58 € 
Periodificació 2014 206.128,58 € 

Aplicació pressupostària 
 
G/50100/453A1/76243   
 

 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona inclou el finançament de la direcció 
facultativa i la coordinació de seguretat i salut (11.052,78) €, el cost de la redacció del 
projecte (9.650,92) € i les expropiacions necessàries per a l’execució de les obres 
(valorades en 4.280,44€).  
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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 Palafolls serà l’administració que durà a terme l’aprovació del “Projecte 
executiu de condicionament de l’accés al barri de Sant Lluís a la carretera BV-6002 TM. 
Palafolls”, amb un PEC de 235.144,44 € (IVA inclòs) i la licitació i execució de les mateixes. 
Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut de 
les obres. 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Palafolls a l’execució de les obres és de 
cinquanta-quatre mil (54.000) €. 
 
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 Palafolls. 
 
L’ajuntament de Palafolls 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. 
 
Atès que l’execució de l’actuació requereix ocupació de terrenys públics o privats, 
l’Ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos, encara que seran finançats amb 
l’aportació de la Diputació de Barcelona.  
 
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. 
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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. 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.  
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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 públique s 

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

 
17. Responsabilitat enfront tercers 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 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 SIS MIL CENT 
VINT-I-VUIT euros amb CINQUANTA-VUIT cèntims (206.128,58) €, 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. 
 
102.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d e la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Montmeló, dins 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc 
formal de col·laboració, en ordre a la determinació  de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de l’actuació  “Traspàs  de  titulari tat  d’uns  trams  de les 
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carreteres BV-5156 i BV-5003 i Projecte constructiu  de reurbanització de la 
travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Mon tmeló. Fase 1” , i la definició 
de l’àmbit de conservació i manteniment de les obre s 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/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 
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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 Ajuntament de Montmeló  

NIF XXX 

Actuació 

Traspàs de titularitat d’un tram de les carreteres BV-
5156 i BV-5003 i Projecte constructiu de 
reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV -
5003, al TM de Montmeló. Fase 1  

Codi XGL 14/X/113850 

Aportació de la Diputació 1.200.000 € 

Periodificació 2014 1.200.000 € 

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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“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Antoni Jesús Guil i 
Roman, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Rosa March i Escué. 
 
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 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 Montmeló i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar 

i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’uns trams de les 
carreteres BV-5156 i BV-5003 i Projecte constructiu de reurbanització de la travessera 
urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. Fase 1”, redactat per la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC de 1.337.620,71 € (IVA 
inclòs). 

 
 L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Montmeló i 

la Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes 
següents en ordre al traspàs del tram de la carretera BV-5156 del PK 0+180 fins el 
PK 0+596, i de la carretera BV-5003 des del PK 0+596 fins el PK 1+490, i establir les 
condicions per l’execució de les obres del “Projecte constructiu de reurbanització de la 
travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. Fase 1”. 

 
VIII. El present projecte consisteix en la primera fase d’actuació per a la reurbanització de 

l’ avinguda Pompeu Fabra, (carretera BV-5156/BV-5003), i la dels carrers al seu 
entorn, al seu pas pel centre de la ciutat de Montmeló. Aquesta Fase 1, compren 
l’àmbit de la travessera entre el Pg. de Miquel Biada i el carrer del Dr. Ferran. En una 
fase posterior es completaria la reurbanització de la travessera des del Pg. de Miquel 
Biada fins el carrer de Folch i Torras. 

 
 L’ objectiu principal és reconvertir el conjunt d’espais que connecten la plaça de la 

Vila amb la plaça de Sant Maria, en un nou àmbit de referència històrica, incorporant 
criteris d’ urbanització que millorin la seguretat viària i l’accessibilitat i afavoreixin la 
seva apropiació com espais per a vianants i d’estada en detriment del seu valor actual 
com a lloc de pas de vehicles. 

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

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

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

 

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Montmeló 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 Montmeló  
NIF XXX 

Actuació 

Traspàs de titularitat d’uns trams de les carreteres BV-5156 
i BV-5003 i Projecte constructiu de reurbanització de la 
travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de 
Montmeló. Fase 1 
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Codi XGL 14/X/113850 

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.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 
Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 1.200.000 € 
Periodificació 2014 1.200.000 € 

Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243  ................  1.000.000   € 
G/50100/453A0/76242  ................     200.000   € 

 
L’ aportació econòmica de la Diputació de Barcelona serà fixa sense tenir en compte la 
baixa produïda en el procés d’adjudicació, d’acord amb el següent desglossament:  
 

• 1.000.000 € 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”. 

 

• 200.000 € corresponent al preacord de Meses de concertació 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. 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-5156 i BV-5003, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Montmeló l’execució de les 
obres contingudes al “Projecte constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-
5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. Fase 1”, no tenint validesa l’autorització per l’execució 
d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada 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”. 
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L’ Ajuntament de Montmeló serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte constructiu de reurbanització de la travessera urbana 
BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló. Fase 1”, amb un PEC de 1.337.620,71 € (IVA 
inclòs). 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Montmeló a l’execució de les obres és de cent 
trenta-set mil sis-cents vint euros amb setanta-un cèntims (137.620,71) €. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà de forma 
automàtica sobre l’aportació municipal, sense necessitat de subscriure una nova addenda. 
 
L’Ajuntament de Montmeló s’obliga a destinar la baixa d’adjudicació del contracte d’obra al 
finançament d’una segona Fase del Projecte constructiu de reurbanització de la travessera 
urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. de Montmeló”. 
 
L’ Ajuntament de Montmeló notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat l’adjudicació del contracte d’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 Montmeló. 
 
L’Ajuntament de Montmeló s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 
“Projecte constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-5156 i BV-5003, al T.M. 
de Montmeló. Fase 1”, seguint les instruccions de la Direcció de les obres. 
 
L’Ajuntament de Montmeló remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent 
acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de titularitat a la 
Corporació municipal del tram de la carretera BV-5156 entre els P.K. 0+180 al 0+596, i del 
tram de la carretera BV-5003 entre els P.K. 0+596 fins el P.K.  1+490, amb  la signatura del 
conveni. 
 
3. Conservació i manteniment 
 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Montmeló serà el 
titular i, per tant, li correspon el manteniment i 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. 
 
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. 
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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. 

 
 Atès que es tracta d’un traspàs de titularitat de trams de les carreteres BV-5156 i a BV-

5003, 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 de que les despeses justificades siguin 
inferiors. 

 
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. 
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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. 

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 públique s 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
17. Responsabilitat enfront tercers  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 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 la despesa de UN MILIÓ DOS-CENTS MIL 
(1.200.000) € que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A1/76243 1.000.000 € 
G/50100/453A0/76242 200.000 € 

 
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. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
103.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d el Ple (bases) i de la 
Presidència (convocatòria) aprovar les bases especí fiques i convocatòria de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva ad reçades als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secun dari, públics i concertats, que 
vulguin fer estades en els equipaments pedagògics e xistents als parcs naturals, 
exercici 2015, per un import de 40.000 € (quaranta mil euros).-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té adjudicats a diferents concessionaris, 
l’explotació dels equipaments pedagògics de les finques de la seva propietat, “La 
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Traüna” i Vallcàrquera” (Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera), “Can 
Grau” (Parc del Garraf) i “Les Codines” (Parc del Castell de Montesquiu) 
 
Atès que la Corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del 
Corredor” un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques. 
 
Atès que la Corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per 
tal d’incloure com equipament del Parc l’equipament pedagògic de Cal Ganxo. 
 
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats 
medioambientals en règim d’internat per als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats,  de la província de Barcelona, 
de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els plecs de condicions que 
regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió administrativa. 
 
Atès que obren fixats en les respectives adjudicacions els preus que, per dia i assistent 
a l’equipament, ha de percebre directament de l’escola l’adjudicatari de la concessió. 
 
Atès que l’objectiu que ha perseguit aquesta Corporació amb la creació dels 
equipaments pedagògics ubicats en els parcs naturals que gestiona i que són 
explotats, com s’ha dit anteriorment, en règim de gestió indirecta, és que el major 
nombre d’escolars d’aquesta província assisteixin als cursets que s’imparteixen i 
puguin prendre contacte amb la natura i adquirir coneixements en relació als 
ecosistemes existents a la Xarxa de Parcs Naturals. 
 

Atès que per part de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals s’han redactat unes 
Bases per a l’atorgament de subvencions als centres d'educació infantil i 
d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats,  que utilitzin els equipaments 
pedagògics existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a 
l’exercici 2015. 
 

Atès que a les esmentades Bases hi figuren les condicions que exigeixen per optar a 
les subvencions, procediment de sol·licitud, justificació i cobrament per a les referides 
escoles, amb la declaració formal que els imports subvencionats han de destinar-se 
per facilitar l’accés de les escoles i centres, a les escoles de natura existents en els 
parcs naturals.  
 

Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha considerat oportú proposar la 
convocatòria , per a la concessió d’ajuts econòmics adreçats  als centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari  que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per a 
l’any 2015.  
 

Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de 
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple 
de la Corporació de 10 de desembre de 2008,  i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009. 
 

Atès que d’acord amb l’article 12.1. de l’Ordenança, conjuntament o prèviament a la 
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents 
bases específiques. 
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Atès que la convocatòria s’ajusta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS) i presenta el contingut que preveu l’article 23.2 de la pròpia Llei. 
 
Atès que el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva, és la forma ordinària de concessió de subvencions, conforme determina 
l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la 
Província, del contingut de les bases específiques i de les convocatòries en el qual es 
determina el termini de presentació de les sol·licituds. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i que fa referència l‘article 5 de 
l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que les bases específiques s’han elaborat en el marc de l’Ordenança General 
reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats 
que en depenen, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei 
General de Subvencions. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la 
Refosa Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En conseqüència, el gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa  al Vicepresident 3r. 
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern 
la proposta d’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari 
i secundari, públics i concertats,  que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics 
existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades 
ambientals, durant l’any 2015, de conformitat amb allò que estableix el capítol II de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i d’acord amb els 
principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Comú, i el text íntegre de les quals és el 
següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSI Ó DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R ALS CENTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL,  D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUN DARI, PÚBLICS I 
CONCERTATS, QUE VULGUIN FER ESTADES ALS EQUIPAMENTS  PEDAGÒGICS 
EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUT ACIÓ DE 
BARCELONA.  ANY 2015. 
 
Convocatòria 2015201420006563 
 
1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals  a les escoles, tant públiques com concertades,  ubicades dins de l'àmbit 
de la província que vulguin fer estades d'educació ambiental als equipaments d’educació 
ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen a 
continuació: 
 
1) Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 

 
- Escola de Natura de la Traüna 
- Escola de Natura de Vallcàrquera 

 
2) Parc del Garraf: 

 
- Escola de Natura de Can Grau 
- Escola de Natura de Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 

conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats 
pedagògiques.  

 
3) Parc del Montnegre i el Corredor: 

 
- Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació 

de Barcelona per a la  realització d'activitats pedagògiques. 
 

4) Parc del Castell de Montesquiu 
 

-     Escola de Natura les Codines 
 

2.- Finalitat de les subvencions 
 
1) La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i 

secundari, tant públic com concertat,  que vulguin fer estades els equipaments 
pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquestes bases, és procurar que el major 
nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts 
econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot tenir una 
durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 

 
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 

quals es consideraran nul·les. 
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3.- Període d’execució 
 
Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés 
entre el 1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015. 
 
4.- Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les escoles, 
tant d’ensenyament públic com concertat,  ubicades dins l'àmbit de la província de 
Barcelona.  
 
 El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
5.- Documentació a aportar. 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1.- Persones jurídiques: 

 
1) Fotocòpia del  DNI del/de la representant legal. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

8) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos. 

9) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

11) En el cas d’associacions  o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  
 

2.- Persones físiques 
 

1) Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos  
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6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model 
normalitzat. 

7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

 
6.-Termini, forma i lloc de presentació de les sol· licituds 
 
S’estableixen dos períodes de sol·licitud de la subvenció. El primer termini de presentació 
començarà l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 de 
febrer de 2015 inclòs i el segon termini de presentació és des de l’1 d’octubre de 2015 fins al 
30 de novembre de 2015, inclòs. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan 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 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). També es poden presentar, dins del termini esmentat, 
per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992,de26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així 
com a l'article 24 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals : 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa i a la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona, c/ Comte d’Urgell, 187, 3a 
planta, 08036 Barcelona, telèfon 934 022 4 23. 
 
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior, 
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o al núm. de fax 93 402 
29 26 d’aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
  
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 
 
7.-Rectificació de defectes o omissions de la docum entació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de subvencions 
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el 
present article. 
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris 
objectius següents: 
 
1.1 Número de pernoctacions: 
- Estades de 3 pernoctacions (o més):     3 punts. 
- Estades de 2 pernoctacions:                 2 punts. 
- Estades d’ 1 pernoctació:                      1 punt. 

 
1.2 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament: 
- Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts. 
- Estada entre 31 i 40 alumnes:              2 punts. 
- Estada entre 20 i 30 alumnes:             1 punt. 

 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports de subvenció quedessin 
reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, no seran ateses 
les sol·licituds presentades en la segona convocatòria.  
 
10.- Quantia  total màxima de les subvencions a ato rgar i consignació pressupostaria. 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2015 per a la concessió de les subvencions 
regulades en les presents bases reguladores serà de 40.000 € i anirà a càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: G/50400/173A0/48900. 
 
L’import que és destinarà a la segona convocatòria serà el disponible un cop atorgades les 
subvencions en primera convocatòria. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs  
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a  municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20% 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
28 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions. A partir de la puntuació 
obtinguda, s’aplicaran els percentatges pertinents que són diferents en funció de si els 
municipis on pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs 
gestionats per al Diputació de Barcelona. 

 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40% 6 20% 

5 39% 5 19% 

4 38% 4 18% 

3 37% 3 17% 

2 36% 2 16% 

1 35% 1 15% 
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Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, determinats a la Resolució ENS/906/2014, 
de 23 d’abril, publicada al DOGC, de 30.4.2014, s’ha determinat augmentar l’import de la 
subvenció un 10% sobre cadascun dels percentatges. Aquest increment no superarà, en 
cap cas, el 50% del preu de l’estada per alumne i dia, en escoles de municipis situats dins 
dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 30% per a les escoles de municipis situats fora 
dels esmentats parcs. S’aplicarà l’augment d’un punt sobre cadascun dels percentatges 
establerts en funció de la puntuació obtinguda.  

 
CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50% 6 30% 

5 49% 5 29% 

4 48% 4 28% 

3 47% 3 27% 

2 46% 2 26% 

1 45% 1 55% 
 

Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a Centres educatius de màxima complexitat, segons determina el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014, 
publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014. 
 
 12.- Òrgans competents per la instrucció i la propo sta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan  col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
a. Un representant de la presidència de la Corporació. 
b. Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà l’òrgan 

col·legiat. 
c. Coordinador en matèria a Espais Naturals i Medi Ambient  o persona en qui delegui. 
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e. Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretària 

de l’òrgan col·legiat. 
 

L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i i règim  de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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L’òrgan competent per aprovar la resolució atorgant les subvencions haurà d’emetre la 
corresponent resolució abans del  31 de maig de 2015 per a les presentades abans de l’1 de 
març de 2015 i es resoldrà abans del 31 de gener de 2016 les sol·licituds presentades 
abans de l’1 de desembre de 2015. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.. 
 
14.- Acceptació de la subvenció  
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

482/534 

 
16.- Despeses subvencionables 
 
16.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquestes Bases 
especifiques, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de 
desembre de 2015. 
 
16.2 No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
16.3. No es consideraran despeses subvencionables: 

 
a. Despeses financeres. 
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 

imputables al projecte subvencionat. 
 

17.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
18.- Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de setembre  
de 2015, en el primer termini i el 28 de febrer de 2016, en el segon termini. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals : 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa i a la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 934 022 423. 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu simplificat d’acord amb 
el model normalitzat, el qual a més  haurà de tenir el següent contingut: 

  
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació,   en la 

qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola que faci 
l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies de 
permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al concessionari 
o responsable de l’equipament pedagògic. 

 
b) S’haurà de justificar una despesa per un import  igual o superior al 50% de la subvenció 

concedida. 
 
c) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la Gerència 

de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de l’equipament 
pedagògic en el qual  en que realitzen l’estada. 

 
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada 
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament. 
 
19.-  Deficiències en la justificació. 
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
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detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
20.- Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 

22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
23.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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24.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans  
 
25.- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
26.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
27.-  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
28.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior. 
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Tercer.-  Retenir un crèdit per un import de 40.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50400/17230/48900 del pressupost de 2015, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart.- Exposar al públic l’anunci de les Bases i de la convocatòria de les subvencions 
precedents durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, 
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de  l’article 124 del 
Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de 
1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per acord del 
Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de gener de 2009 
 
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat. 
 
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds pel primer semestre 
començarà  l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i 
finalitzarà el 28 de febrer de 2015; pel segon semestre, començarà l’1 d’octubre de 
2015 i finalitzarà el 30 de novembre de 2015. 
 
104.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d e la Presidència, aprovar 
l’acord de col·laboració entre la Diputació de Barc elona, beneficiari coordinador, 
i l’Associació Propietaris Forestals Entorns de Mon tserrat, Fundació Catalunya 
La Pedrera, Generalitat de Catalunya i Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
beneficiaris associats, relatiu a la subvenció conc edida per la Unió Europea, per 
a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una 
eina innovadora per preservar la biodiversistat i p revenir els incendis forestals 
(LIFE 13 BIO/ES/000094)”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que per decret de presidència, de data 1 d’agost de 2014, es va aprovar 
l’acceptació de la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del 
projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per 
preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”. 
 
Atès que en data 24 de juny de 2014 es va signar l’acord entre els socis del projecte 
Life+ 2013, que es va adjuntar com annex al decret esmentat en el paràgraf anterior, 
entre la Diputació de Barcelona, la Unió Europea i els altres quatre socis del projecte, 
és a dir, l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, la Fundació 
Catalunya La Pedrera, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, essent la Diputació de Barcelona qui actua 
com a coordinadora del projecte, per tal de formalitzar la participació de la Diputació de 
Barcelona en la realització del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis 
forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és el beneficiari coordinador del projecte LIFE 
MONTSERRAT “Integrated silvopastoral management plan: An innovative tool to 
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preserve biodiversity and prevent wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094), en virtut de 
l’Acord de Subvenció de 24 de juny de 2014, subscrit entre la Comissió Europea (CE) i 
la Diputació de Barcelona amb arranjament al Reglament (CE) nº 614/2007, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a l’instrument financer 
pel medi ambient (LIFE+).  
 
Vist l’informe tècnic de la responsable del projecte esmentat, de data 11 de desembre 
de 2014, que s’inclou a l’expedient, relatiu als imports econòmics corresponents a les 
aportacions econòmiques entre socis del projecte LIFE Montserrat, i que justifiquen les 
modificacions que s’han introduït respecte del projecte inicial. 
 
Atès que d’acord amb l’apartat E, relatiu a l’existència de socis en el projecte, de les 
Instruccions per a la tramitació de projectes o activitats amb finançament extern de la 
Diputació de Barcelona, en els quals la Diputació de Barcelona és líder o entitat 
gestora, l’instrument idoni per delimitar les obligacions que assumeix cadascun dels 
socis en l’execució del projecte és el conveni. 
 
Atès que d’acord amb l’article 4.4 de les disposicions comunes de l’acord de subvenció 
signat el 24 de juny de 2014 entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i l’Organisme que atorga la subvenció pel projecte de referència, la Unió 
Europea, en el que el s’estableix que el beneficiari coordinador concretarà amb tots els 
beneficiaris associats acords en els que es descrigui la participació tècnica i financera 
de cadascun d’ells en el projecte. Aquests acords seran totalment compatibles amb 
l’acord de subvenció signat amb la Comissió, i faran referència de manera precisa a 
les disposicions comunes i inclouran, com a mínim, els aspectes descrits amb les 
directrius emeses per la Comissió. Així mateix, aniran signats pel beneficiari 
coordinador i els beneficiaris associats, i es notificaran a la Comissió en un termini de 
nou mesos a partir de la data d’inici del projecte. 
 
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.2) de la 
Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (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 el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la subvenció 
concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat 
de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els 
incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”, d’acord amb la minuta del conveni tipus 
de col.laboració que es transcriu a continuació, en català i en castellà: 
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“ACUERDO DE COLABORACIÓN 
 

LIFE MONTSERRAT – LIFE13 
BIO/ES/000094 

Integrated silvopastoral management plan: 
An innovative tool to preserve biodiversity and 

prevent wildfires 
Barcelona, xxxxxx de 2014 

 
REUNIDOS 
 
El Beneficiario Coordinador  
 
Diputación de Barcelona 
CIF XXX  
c/Comte d'Urgell, 187, 08036 BARCELONA 
 
Representado por el diputado delegado de 
Espacios Naturales y medio Ambiente del 
Área de Territorio y Sostenibilidad, Ilmo. Sr. 
Joan Puigdollers i Fargas, y facultado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión 
ordinaria, de fecha xxxxxx, y de acuerdo con 
el texto refundido 1/2014, sobre 
nombramientos y delegación de 
competencias y atribuciones de los órganos 
de la Diputació de Barcelona, diferentes del 
Pleno, publicado en el BOPB de 19 de febrero 
de 2013, asistido por la secretaria delegada, 
Núria Marcet i Palau, en virtud de las 
facultades conferidas por el Decreto de la 
Presidencia de 16 de diciembre de 2013 
(BOPB de 20.01.2014). 
 
Y  
 
El Beneficiario Asociado 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
Representado por  
_______________________ 
_______________________ 
 
EXPONEN 
 
PRIMERO. Que la Diputación de Barcelona 
es el beneficiario coordinador del proyecto 
LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral 
management plan: An innovative tool to 
preserve biodiversity and prevent wildfires” 
(LIFE13 BIO/ES/000094), en virtud del 

ACORD DE COL·LABORACIÓ 
 

LIFE MONTSERRAT – LIFE13 
BIO/ES/000094 

Integrated silvopastoral management plan: An 
innovative tool to preserve biodiversity and 

prevent wildfires 
Barcelona, xxxxxx de 2014 

 
REUNITS 
 
El Beneficiari Coordinador  
 
Diputación de Barcelona 
CIF XXX  
c/Comte d'Urgell, 187, 08036 BARCELONA 
 
Representat pel diputat delegat d’Espais 
Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i 
Fargas, i facultat per acord de la Junta de 
Govern, en sessió ordinària, de data xxxxxx, i 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, publicada al 
BOPB de 23 de desembre de 2013, assistit 
per la secretaria delegada, Núria Marcet i 
Palau, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de data 16 de 
desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
 
 
I  
 
El Beneficiari Associat 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
Representat per la 
______________________ 
_______________________ 
 
EXPOSEN 
 
PRIMER. Que la Diputació de Barcelona és el 
beneficiari coordinador del projecte LIFE 
MONTSERRAT “Integrated silvopastoral 
management plan: An innovative tool to 
preserve biodiversity and prevent wildfires” 
(LIFE13 BIO/ES/000094), en virtut de l’Acord 
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Acuerdo de Subvención de 24 de junio de 
2014, suscrito entre la Comisión Europea 
(CE) y la Diputación de Barcelona con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 614/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
mayo de 2007, relativo al instrumento 
financiero para el medio ambiente (LIFE+).  
 
SEGUNDO. Que ……………… es uno de los 
beneficiarios asociados del proyecto LIFE 
MONTSERRAT “Integrated silvopastoral 
management plan: An innovative tool to 
preserve biodiversity and prevent wildfires” 
(LIFE13 BIO/ES/000094), en virtud del 
Acuerdo de Subvención de 24 de junio de 
2014, suscrito entre la Comisión Europea 
(CE) y la Diputación de Barcelona con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 614/2007, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
mayo de 2007, relativo al instrumento 
financiero para el medio ambiente (LIFE+). 
 
TERCERO. Que el Acuerdo de subvención 
incluye una declaración de cada uno de los 
beneficiarios asociados donde se establecen 
las acciones en las que participan, 
conocedores del conjunto técnico del 
proyecto así como de los términos y 
condiciones en la que participan todos los 
beneficiarios asociados. 
 
CUARTO. Que el proyecto LIFE 
MONTSERRAT (LIFE13 BIO/ES/000094), se 
regirá conforme a los siguientes documentos 
de referencia, por orden de prioridad: 
 
- Reglamento (CE) nº 614/2007, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de mayo de 2007 (LIFE+). 

- Las Disposiciones Especiales del 
Acuerdo de subvención de 24 de junio de 
2014, suscrito entre la Comisión Europea 
y la Diputación de Barcelona. 

- Las Disposiciones Comunes, incluidas 
en el Acuerdo de subvención. 

- La propuesta de proyecto (en lo sucesivo 
«proyecto») a que se refiere el Acuerdo 
de subvención. 

 
Todo lo anterior forma parte integrante del 
Acuerdo de subvención y del presente 
Acuerdo, y regirá los derechos y obligaciones 
del beneficiario coordinador, del beneficiario 
asociado y la Comisión Europea. 
 

de Subvenció de 24 de juny de 2014, subscrit 
entre la Comissió Europea (CE) i la Diputació 
de Barcelona amb arranjament al Reglament 
(CE) nº 614/2007, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a 
l’instrument financer pel medi ambient 
(LIFE+).  
 
SEGON. Que ………………és un dels 
beneficiaris associats del projecte LIFE 
MONTSERRAT “Integrated silvopastoral 
management plan: An innovative tool to 
preserve biodiversity and prevent wildfires” 
(LIFE13 BIO/ES/000094), en virtut de l’Acord 
de Subvenció de 24 de juny de 2014, subscrit 
entre la Comissió Europea (CE) i la Diputació 
de Barcelona amb arranjament al Reglament 
(CE) nº 614/2007, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a 
l’instrument financer pel medi ambient 
(LIFE+). 
 
TERCER. Que l’Acord de subvenció inclou 
una declaració de cadascun dels beneficiaris 
associats on s’estableixen les accions en les 
que participen, coneixedors del conjunt tècnic 
del projecte així com dels termes i condicions 
en els que participen tots els beneficiaris 
associats. 
 
 
QUART. Que el projecte LIFE 
MONTSERRAT (LIFE13 BIO/ES/000094), es 
regirà conforme als següents documents de 
referència, per ordre de prioritat: 
 
- Reglament (CE) nº 614/2007, del 

Parlament Europeu i del Consell de 23 
de maig de 2007 (LIFE+). 

- Les Disposicions Especials de l’Acord de 
subvenció de 24 de juny de 2014, 
subscrit entre la Comissió Europea y la 
Diputació de Barcelona. 

- Las Disposicions Comunes, incloses en 
l’Acord de subvenció. 

- La proposta de projecte (en el successiu 
«projecte») a que es refereix l’Acord de 
subvenció. 

 
Tot l’anterior forma part integrant de l’Acord 
de subvenció i del present Acord, i regirà els 
drets i obligacions del beneficiari coordinador, 
del beneficiari associat i la Comissió Europea. 
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QUINTO. Que basándose en lo anterior, las 
partes acuerdan suscribir el presente 
Acuerdo, que se regirá por las siguientes, 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Objeto 
 
Este Acuerdo se firma con la finalidad de dar 
cumplimiento al Art. 4.4 del Acuerdo de de las 
Disposiciones Comunes según el cual el 
beneficiario coordinador concertará con todos 
los beneficiarios asociados del proyecto, 
acuerdos de colaboración en los que se 
describan la participación técnica y financiera 
de cada una de ellos en el proyecto. 
 
SEGUNDA. Duración 
 
El presente Acuerdo de colaboración entrará 
en vigor el mismo día de la firma y será 
vigente hasta que las partes hayan cumplido 
con sus obligaciones de todo orden, y como 
máximo hasta el 31/09/2018. 
 
TERCERA. Funciones y obligaciones del 
beneficiario coordinador (DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA)  
 
De acuerdo al que dispone el artículo 4 de las 
disposiciones comunes del Acuerdo de 
Subvención,   
 
- El beneficiario coordinador es el único 

responsable jurídico y financiero ante la 
Comisión, de la completa ejecución del 
proyecto así como de la difusión de los 
resultados. 
 

- El beneficiario asociado, mediante la 
declaración firmada anexa al Acuerdo de 
subvención, acepta todas las 
actuaciones que el beneficiario 
coordinador ha llevado a cabo ante la 
Comisión como socio coordinador. 
 

- Cuando un beneficiario asociado reduzca 
su contribución financiera, el beneficiario 
coordinador, de común acuerdo con sus 
beneficiarios asociados, estará obligado 
a encontrar los recursos necesarios para 
que el proyecto pueda realizarse 
correctamente. 

 

CINQUÈ. Que basant-se en l’anterior, les 
parts acorden subscriure el present Acord, 
que es regirà per les següents, 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA. Objecte 
 
Aquest Acord es firma amb la finalitat de 
donar compliment al Art. 4.4 de l’Acord de  les 
Disposicions Comuns segons el qual el 
beneficiari coordinador concertarà amb tots 
els beneficiaris associats del projecte, acords 
de col·laboració en els que es descriguin la 
participació tècnica i financera de cadascun 
d’ells en el projecte. 
 
SEGONA. Duració 
 
El present Acord de col·laboració entrarà en 
vigor el mateix dia de la firma i serà vigent fins 
que les parts hagin complert amb les seves 
obligacions de tot ordre, i com a màxim fins el 
31/09/2018. 
 
TERCERA. Funcions i obligacions del 
beneficiari coordinador (DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA)  
 
D’acord al que disposa l’article 4 de les 
disposicions comunes de l’Acord de 
Subvenció,   
 
- El beneficiari coordinador és l’únic 

responsable jurídic i financer davant la 
Comissió, de la completa execució del 
projecte així com de la difusió dels 
resultats. 
 

- El beneficiari associat, mitjançant la 
declaració firmada annexa a l’Acord de 
subvenció, accepta totes les actuacions 
que el beneficiari coordinador ha portat a 
terme davant la Comissió com a soci 
coordinador. 
 

- Quan un beneficiari associat redueixi la 
seva contribució financera, el beneficiari 
coordinador, de comú acord amb els 
seus beneficiaris associats, estarà 
obligat a trobar els recursos necessaris 
per a que el projecte pugui realitzar-se 
correctament. 
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- El beneficiario coordinador constituirá el 
único punto de contacto para la Comisión y 
será el único participante que informará 
directamente a la entidad de los progresos 
técnicos y financieros del proyecto.  
 

- El beneficiario coordinador proporcionará 
al beneficiario asociado las copias de los 
informes técnicos y financieros 
presentados a la Comisión así como las 
respuestas de la Comisión a estos 
informes.  
 

- Cuando el beneficiario coordinador actúe 
en representación de los beneficiarios 
asociados deberá tener siempre en 
consideración los intereses de estos y por 
tanto tendrá el derecho a solicitar cualquier 
información sobre el proyecto siempre que 
lo considere oportuno. Cualquier 
modificación que el coordinador estime 
realizar en el Acuerdo de subvención 
tendrá que ser comunicada y consultada 
con los asociados. 
 

- El beneficiario coordinador hará efectivos 
los pagos a los beneficiarios asociados en 
las mismas condiciones, tiempo y 
formalización que se han establecido entre 
el beneficiario coordinador y la Comisión. 
 

- El beneficiario coordinador implementará 
acciones con un coste estimado total de 
1.010.909€. El beneficiario coordinador 
contribuirá al proyecto con 512.013€ de 
recursos financieros propios. Sobre la base 
de las cantidades anteriores, éste recibirá 
un máximo de 499.000€ en concepto de 
contribución de la Comisión Europea. 

 

CUARTA. Obligaciones y funciones del 
beneficiario asociado (…………)  
 

De acuerdo a lo que dispone el artículo 5 de las 
disposiciones comunes del Acuerdo de 
subvención:  
- El beneficiario asociado acepta, en los 

términos establecidos en las  disposiciones 
comunes del Acuerdo de subvención, que 
el beneficiario coordinador actúe en 
representación de todos y de cada uno de 
los beneficiarios, aceptando las 
consecuencias derivadas de esta 
representación. 
 
 

- El beneficiari coordinador constituirà 
l’únic punt de contacte per a la Comissió 
i serà l’únic participant que informarà 
directament a l’entitat dels progressos 
tècnics i financers del projecte.  
 

 
- El beneficiari coordinador proporcionarà 

al beneficiari associat les còpies dels 
informes tècnics i financers presentats a 
la Comissió així com les respostes de la 
Comissió a aquests informes.  

 
- Quan el beneficiari coordinador actuï en 

representació dels beneficiaris associats 
haurà de tenir sempre en consideració 
els interessos d’aquests i per tant tindrà 
el dret a sol·licitar qualsevol informació 
sobre el projecte sempre que ho 
consideri oportú. Qualsevol modificació 
que el coordinador estimi realitzar en 
l’Acord de subvenció tindrà que ser 
comunicada i consultada amb els 
associats. 

 
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

- El beneficiari coordinador farà efectius 
els pagaments als beneficiaris associats 
en les mateixes condicions, temps i 
formalització que s’ha establert entre el 
beneficiari coordinador i la Comissió. 

 
 
 

- El beneficiari coordinador implementarà 
accions amb un cost estimat total de 
1.010.909€. El beneficiari coordinador 
contribuirà al projecte amb 512.013€ de 
recursos financers propis. Sobre la base 
de les quantitats anteriors, aquest rebrà 
un màxim de 499.000 € en concepte de 
contribució de la Comissió Europea. 

 

QUARTA. Obligacions i funcions del 
beneficiari associat  (…………)  
 

D’acord al que disposa l’article 5 de las 
disposicions comuns de l’Acord de subvenció:  
 

- El beneficiari associat accepta, en los 
terminis establerts en les  disposicions 
comuns de l’Acord de subvenció, que el 
beneficiari coordinador actuï en 
representació de tots i cadascun dels 
beneficiaris, acceptant les 
conseqüències derivades d’aquesta 
representació. 
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- El beneficiario asociado acepta todas las 
disposiciones del Acuerdo de 
subvención, firmado entre el beneficiario 
coordinador y la Comisión. El beneficiario 
coordinador será el único beneficiario 
con derecho a recibir fondos de la 
Comisión y a distribuir los importes 
correspondientes a los beneficiarios 
asociados en proporción establecida en 
el Acuerdo de subvención, y según la 
cláusula octava de este mismo acuerdo 
de colaboración. 
 

- El beneficiario asociado se compromete 
a hacer todo cuanto esté en su mano 
para ayudar al beneficiario coordinador a 
cumplir con las obligaciones adquiridas 
en el Acuerdo de subvención. El 
beneficiario asociado proporcionará al 
beneficiario coordinador cualquier 
información técnica o financiera que este 
pueda necesitar, en el máximo detalle y 
en el plazo solicitado. 
 

- El beneficiario asociado presentará 
dentro de los tiempos establecidos en el 
proyecto, la información técnica y 
financiera necesaria para que el 
beneficiario coordinador pueda presentar 
a la Comisión los informes indicados, así 
como cumplir con las acciones y 
elaboración de productos dentro del 
margen temporal establecido. Cualquier 
retraso en la proporción de información 
así como los incumplimientos en las 
acciones establecidas, salvo justificación 
técnica pertinente aceptada por la 
Comisión, supondrán motivo de 
penalización en la financiación del 
proyecto. 

 
El/La ………….. implementará acciones 
con un coste estimado total de 
…………..€. El/La ………….. contribuirá 
al proyecto con …………..€ de recursos 
financieros propios. Sobre la base de las 
cantidades anteriores, ésta recibirá de la 
Diputación de Barcelona un máximo 
de…………..€ en concepto de 
contribución de la Comisión Europea. 

 
QUINTA. Obligaciones comunes del 
beneficiario coordinador y los 
beneficiarios asociados 
 

- El beneficiari associat accepta totes les 
disposicions de l’Acord de subvenció, 
signat entre el beneficiari coordinador i la 
Comissió. El beneficiari coordinador serà 
l’únic beneficiari amb dret a rebre fons de 
la Comissió i a distribuir els imports 
corresponents als beneficiaris associats 
en proporció establerta en l’Acord de 
subvenció, i d’acord amb la clàusula 
octava d’aquest mateix acord de 
col.laboració. 

 
 

- El beneficiari associat es compromet a 
fer tot quan estigui al seu abast per 
ajudar al beneficiari coordinador a 
complir amb les obligacions adquirides 
en l’Acord de subvenció. El beneficiari 
associat proporcionarà al beneficiari 
coordinador qualsevol informació tècnica 
o financera que aquest pugui necessitar, 
en el màxim detall i en el termini 
sol·licitat. 
 

- El beneficiari associat presentarà dins 
dels temps establerts en el projecte, la 
informació tècnica i financera necessària 
per a que el beneficiari coordinador pugui 
presentar a la Comissió els informes 
indicats, així com complir amb les 
accions i elaboració de productes dins 
del marge temporal establert. Qualsevol 
retard en la proporció d’informació així 
com els incompliments en les acciones 
establertes, llevat justificació tècnica 
pertinent acceptada per la Comissió, 
suposarà motiu de penalització en el 
finançament del projecte. 

 

 
 

El/La ………….. implementarà accions 
amb un cost estimat total de …………..€. 
El/La ………….. contribuirà al projecte 
amb …………..€ de recursos financers 
propis. Sobre la base de les quantitats 
anteriors, aquesta rebrà de la Diputació 
de Barcelona un màxim de …………..€ 
en concepte de contribució de la 
Comissió Europea. 

 
CINQUENA. Obligacions comunes del 
beneficiari coordinador i els beneficiaris 
associats 
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De Acuerdo con el artículo 6 de las 
Disposiciones Comunes del Acuerdo de 
subvención,  
 
- El beneficiario coordinador y el 

beneficiario asociado llevarán una 
contabilidad actualizada de conformidad 
con las normas contables vigentes y una 
contabilidad analítica que permita 
justificar los gastos e ingresos. Esta 
información se transmitirá cada tres 
meses al beneficiario coordinador bajo 
los formatos y protocolos establecidos. 
 

- El beneficiario coordinador y el 
beneficiario asociado conservarán 
durante el proyecto y los cinco años 
posteriores a la fecha del último pago, 
los comprobantes que justifiquen todos 
los gastos e ingresos del proyecto 
notificados a la Comisión Europea. Esta 
información se presentará a la Comisión, 
siempre que esta la solicite, de forma 
clara y precisa.  
 

- El beneficiario coordinador y el 
beneficiario asociado intercambiarán 
libremente los conocimientos necesarios 
para la correcta ejecución del proyecto y 
se asegurarán de que se dé publicidad a 
la ayuda de la Unión según las normas 
establecidas en las Disposiciones 
Comunes. 
 

- El beneficiario asociado no actuará como 
subcontratista o proveedor del 
beneficiario coordinador y viceversa. 

 
SEXTA. Informes técnicos y financieros  
 
El beneficiario coordinador debe informar a la 
Comisión Europea sobre los progresos y los 
logros del proyecto a través de la 
presentación de los siguientes informes: 
 
- Un informe inicial, que se entregará en 

un plazo de nueve meses a partir del 
inicio del proyecto, es decir, hasta marzo 
de 2015.  
 

- Un informe intermedio, a entregar junto 
con la solicitud de prefinanciación 
intermedia, es decir, hasta junio de 2016. 

 

D’Acord amb l’article 6 de las Disposicions 
Comunes de l’Acord de subvenció,  
 
 
- El beneficiari coordinador i el beneficiari 

associat portaran una comptabilitat 
actualitzada de conformitat amb les 
normes comptables vigents i una 
comptabilitat analítica que permeti 
justificar les despeses i ingressos. 
Aquesta informació es transmetrà cada 
tres mesos al beneficiari coordinador 
sota els formats i protocols establerts. 
 

- El beneficiari coordinador i el beneficiari 
associat conservaran durant el projecte i 
els cinc anys posteriors a la data de 
l’últim pagament, els comprovants que 
justifiquin totes les despeses i ingressos 
del projecte notificades a la Comissió 
Europea. Aquesta informació es 
presentarà a la Comissió, sempre que 
aquesta la sol·liciti, de forma clara i 
precisa.  
 

- El beneficiari coordinador i el beneficiari 
associat intercanviaran lliurement els 
coneixements necessaris per a la 
correcte execució del projecte i 
s’asseguraran  que es doni publicitat a 
l’ajuda de la Unió segons les normes 
establertes en les Disposicions 
Comunes. 
 

- El beneficiari associat no actuarà com 
subcontractista o proveïdor del 
beneficiari coordinador i viceversa. 

 
SISENA. Informes tècnics i financers  
 
El beneficiari coordinador ha d’informar a la 
Comissió Europea sobre els progressos i els 
assoliments del projecte a través de la 
presentació dels següents informes: 
 
- Un informe inicial, que s’entregarà en un 

termini de nou mesos a partir del 
començament del projecte, és a dir, fins 
el març de 2015. 

 
- Un informe intermedi, a entregar 

conjuntament amb la sol·licitud de 
prefinançament  intermedi, és a dir, fins 
el juny de 2016. 
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- Un informe de situación, dado que el 
período transcurrido entre informes 
consecutivos supera los dieciocho 
meses, es decir, hasta junio de 2017. 
 

- Un informe final, que se entregará en un 
plazo de tres meses a partir de la 
finalización del proyecto, es decir, hasta 
septiembre de 2018.  

 
Para cumplir con los informes previstos, el 
beneficiario asociado proporcionará en el 
tiempo establecido, toda la información 
necesaria al beneficiario coordinador para 
redactar y presentar los informes a la 
Comisión, así como la información 
conveniente siempre que la Comisión lo 
solicite. 
 
SÉPTIMA.- COSTES SUBVENCIONABLES 
ESTIMADOS Y CONTRIBUCIÓN 
FINANCIERA 
 
El beneficiario asociado contribuirá al 
proyecto con una financiación propia de 
recursos por importe de…………..€. La 
financiación imputada a la subvención de la 
Comisión Europea de los gastos elegibles 
será de…………..€. El total de la aportación 
económica será de…………..€. 
 
La aportación de recursos al proyecto y el 
desarrollo de les acciones previstas por parte 
de…………..se realizará previa aprobación de 
los planes de actuación y presupuestos 
anuales por parte de la asamblea de dicha 
asociación. 
 
Los costes totales estimados incurridos por 
los beneficiarios se revisarán periódicamente 
durante el proyecto. De acuerdo con el 
beneficiario coordinador (que tendrá en 
cuenta los costes totales del proyecto 
incurridos por todos los participantes), las 
cantidades especificadas en la presente 
cláusula pueden ser modificadas, siempre 
que las modificaciones estén en línea con el 
Acuerdo de subvención sobre el presupuesto 
del proyecto o hayan sido aprobadas por la 
Comisión Europea. 
La liquidación final se basará en la evaluación 
de la declaración final de gastos y de ingresos 
y la aceptación por parte de la Comisión de 
los costes elegibles declarados como 
subvencionables y, teniendo en cuenta que, 

- Un informe de situació, degut que el 
període transcorregut entre informes 
consecutius supera els divuit mesos, és 
a dir fins el juny de 2017. 

 
- Un informe final, que s’entregarà en un 

termini de tres mesos a partir de la 
finalització del projecte, és a dir, fins el 
setembre de 2018. 

 
Per a complir amb els informes previstos, el 
beneficiari associat proporcionarà en el temps 
establert, tota la informació necessària al 
beneficiari coordinador per a redactar i 
presentar els informes a la Comissió, així com 
la informació convenient sempre que la 
Comissió ho sol·liciti. 
 
 
SETENA.- COSTOS SUBVENCIONABLES 
ESTIMATS I CONTRIBUCIÓ FINANCERA 
 
 
El beneficiari associat contribuirà al projecte 
amb un finançament propi de recursos per 
import de…………..€. El finançament 
imputada a la subvenció de la Comissió 
Europea de les despeses elegibles serà de 
…………..€. El total de l’aportació econòmica 
serà de…………..€. 
 
L’aportació de recursos al projecte i el 
desenvolupament de les accions previstes per 
part de…………..es realitzarà prèvia 
aprovació dels plans d’actuació i 
pressupostos anuals per part de l’assemblea 
de dita associació. 
 
Els costos totals estimats incorreguts pels 
beneficiaris es revisaran periòdicament durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari 
coordinador (que tindrà en compte els costos 
totals del projecte incorreguts per tots els 
participants), les quantitats especificades en 
la present clàusula poden ser modificades, 
sempre que les modificacions estiguin en línia 
amb l’Acord de subvenció sobre el pressupost 
del projecte o hagin estat aprovades per la 
Comissió Europea. 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de 
la declaració final de despeses i de ingressos 
i l’acceptació per part de la Comissió dels 
costos elegibles declarats com 
subvencionables i, tenint en compte que,      
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en ningún caso, el proyecto generará 
ingresos. 
 
OCTAVA. Formas de pago  
 
El beneficiario coordinador recibirá el total de 
la financiación proveniente de la Comisión 
Europea y lo repartirá en la proporción 
correspondiente a los beneficiarios asociados. 

 
Los pagos se efectuarán en el mismo plazo y 
condiciones que la Comisión los haga 
efectivos al beneficiario coordinador: 

 
- Un primer pago de prefinanciación 

equivalente al 40% de la contribución  
financiera máxima de la Comisión 
Europea (705.200) € 
 

- Un segundo pago de prefinanciación 
intermedio del 40% equivalente al 40% 
de la contribución  financiera máxima de 
la Comisión Europea, siempre que se 
haya gastado, al menos, el 150% (en 
porcentaje de los costes soportados – 
que hayan gastado y justificado al menos 
1.057.800) € del pago de la primera 
prefinanciación (705.200) € 

 

- Un pago final del 20% restante, que se 
abonará una vez presentado y aprobado 
el informe final y el estado financiero 
(352.600)€, una vez ejecutado y 
justificado todo el proyecto) 

 

Todos los pagos se consideraran financiación 
anticipada hasta que la Comisión apruebe el 
informe técnico y financiero final.  
 

El beneficiario coordinador podrá recuperar 
los fondos que hayan sido pagados 
indebidamente por cualquier motivo que no se 
ajuste a normativa, al beneficiario asociado, 
incluyendo aquellos importes identificados 
como no imputables durante la auditoria a 
realizar al final del proyecto. 
 

NOVENA. Calendario de ejecución  
 

La duración del proyecto será de 48 meses, 
desde el 1 de julio del 2014 al 30 de junio de 
2018. 
 
DÉCIMA. Forma y plazo de justificación 
 
La documentación justificativa de la 
subvención otorgada será la que se establece 

en cap cas, el projecte generarà ingressos. 
 
 
VUITENA. Formes de pagament  

 
El beneficiari coordinador rebrà el total del 
finançament provinent de la Comissió 
Europea i ho repartirà en la proporció 
corresponent als beneficiaris associats. 
 
Els pagaments s’efectuaran en el mateix 
termini i condicions que la Comissió els faci 
efectius al beneficiari coordinador: 
 
- Un primer pagament de prefinançament 

equivalent al 40% de la contribució  
financera màxima de la Comissió 
Europea (705.200,00€) 
 

- Un segon pagament de prefinançament 
intermedi del 40% equivalent al 40% de 
la contribució  financera màxima de la 
Comissió Europea, sempre que s’hagi 
gastat, al menys, el 150% (en 
percentatge dels costs suportats – que 
hagin gastat i justificat almenys 
1.057.800)€ del pagament del primer 
prefinançament (705.200)€ 

 
- Un pagament final del 20% restant, que 

s’abonarà una vegada presentat i 
aprovat l’informe final i l’estat financer 
(352.600) €, una vegada executat i 
justificat tot el projecte) 

 

Tots els pagaments es consideraran 
finançament anticipat  fins que la Comissió 
aprovi l’informe tècnic i financer final.  
 
El beneficiari coordinador podrà recuperar els 
fons que hagin estat pagats indegudament 
per qualsevol motiu que no s’ajusti a la 
normativa, al beneficiari associat, incloent 
aquells imports identificats com a no 
imputables durant la auditoria a realitzar al 
final del projecte. 
 

NOVENA.- Calendari d’execució  
 
La durada del projecte serà de 48 mesos, des 
de l’1 de juliol del 2014 al 30 de juny de 2018. 
 
DESENA. Forma i termini de justificació 
 
La documentació justificativa de la subvenció 
atorgada serà la que s’estableixi                    
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en las disposiciones comunes 2013 de la 
Comisión Europea. 
 
1. Primera justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe inicial, 
que tendrá que ser enviado a la Comisión 
Europea antes de finalizar el mes de marzo 
de 2015. 
 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la primera justificación antes de 
finalizar el mes de febrero de 2015, de 
acuerdo con las directrices de la Comisión 
Europea. 
 
2. Segunda justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe 
intermedio, que tendrá que ser enviado a la 
Comisión Europea antes de finalizar el mes 
de junio de 2016.  
 
Para esta segunda justificación, se requiere 
que todos los socios se hayan gastado, al 
menos, el 150% del pago de la primera 
prefinanciación, es decir, gastado y 
justificado, al menos 1.057.800 €. 
 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la segunda justificación el mes de 
mayo de 2016, de acuerdo con las directrices 
de la Comisión Europea. 
 
3. Tercera justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe de 
situación, que tendrá que ser enviado a la 
Comisión Europea antes de finalizar el mes 
de junio de 2017.  
 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la tercera justificación el mes de 
mayo de 2017, de acuerdo con las directrices 
de la Comisión Europea. 
 
4. Cuarta justificación: 
 
Consistirá en la elaboración, por parte del 
beneficiario coordinador, del informe final, que 
tendrá que ser enviado a la Comisión 

en les disposicions comunes 2013 de la 
Comissió Europea. 
 
1. Primera justificació: 
 
Consistirà en l’elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, de l’informe inicial, 
que haurà de ser enviat a la Comissió 
Europea abans de finalitzar el mes de març 
de 2015. 
 
Els beneficiaris associats hauran de presentar 
la primera justificació abans de finalitzar el 
mes de febrer de 2015, d’acord amb les 
directrius de la Comissió Europea. 
 
 
2. Segona justificació: 
 
Consistirà en l’elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, de l’informe intermig, 
que haurà de ser enviat a la Comissió 
Europea abans de finalitzar el mes de juny de 
2016. 
 
Per aquesta segona justificació, es requereix 
que tots els socis s’hagin gastat, almenys, el 
150% del pagament del primer 
prefinançament, és a dir, gastat i justificat, 
almenys 1.057.800 €. 
 
Els beneficiaris associats hauran que 
presentar la segona justificació el mes de 
maig de 2016, d’acord amb les directrius de la 
Comissió Europea. 
 
3. Tercera justificació: 
 
Consistirà en l’elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, de l’informe de 
situació, que haurà de ser enviat a la 
Comissió Europea abans de finalitzar el mes 
de juny de 2017. 
 
Els beneficiaris associats hauran de presentar 
la tercera justificació el mes de maig de 2017, 
d’acord amb les directrius de la Comissió 
Europea. 
 
4. Quarta justificació: 
 
Consistirà en l’elaboració, per part del 
beneficiari coordinador, de l’informe final, que 
que haurà de ser enviat a la Comissió 
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Europea tres meses después de la 
finalización del proyecto, es decir, durante el 
mes se septiembre de 2018. 
 
Los beneficiarios asociados tendrán que 
presentar la cuarta y última justificación el 
mes de julio de 2018, de acuerdo con las 
directrices de la Comisión Europea. 
 
ONCEAVA. Finalización y extinción del 
acuerdo de colaboración  
 
Se aplicará la normativa del artículo 18 de las 
disposiciones comunes del Acuerdo de 
subvención. 
 
Este Acuerdo se extinguirá por resolución o 
por conclusión del mismo, sin perjuicio, en su 
caso, del eventual nacimiento del deber de 
reintegro. Serán causas de resolución: 
 
- La extinción de la personalidad jurídica 

de alguna de las partes. 
- El mutuo acuerdo. 
- La demora o incumplimiento de alguna 

de las obligaciones esenciales o de las 
cláusulas previstas en el mismo. 

- La imposibilidad material o jurídica de 
desarrollar su objeto en los términos 
pactados. 

- La suspensión definitiva del proyecto 
acordado de conformidad entre las 
partes. 

- Cualquier otra prevista en la legislación 
vigente. 

 
DOCEAVA. Jurisdicción  
 
Las partes se comprometen a resolver 
amistosamente cualquier diferencia que 
pudiera surgir sobre la aplicación e 
interpretación del presente acuerdo. En caso 
de no poder ser posible esta solución 
amistosa, el litigio se someterá a la 
jurisdicción contenciosa administrativa. 

 
Y, en prueba de conformidad, las dos partes 
firman por triplicado y a un solo efecto el 
presente Acuerdo de colaboración, en el lugar 
y fecha señalados en el encabezado del 
documento. 

Europea tres mesos després de la finalització 
del projecte, és a dir, durant el mes de 
setembre de 2018. 
 
Els beneficiaris associats hauran de presentar 
la quarta i última justificació el mes de juliol de 
2018, d’acord amb les directrius de la 
Comissió Europea. 
 
ONZENA. Finalització i extinció de l’acord 
de col·laboració  
 
S’aplicarà la normativa de l’article 18 de les 
disposicions comuns de l’Acord de subvenció. 
 
 
Aquest Acord s’extingirà per resolució o por 
conclusió del mateix, sense perjudici en el 
seu cas, de l’eventual naixement del deure de 
reintegrament. Seran causes de resolució: 
 
- L’extinció de la personalitat jurídica 

d’alguna de les parts. 
- El mutu acord. 
- La demora o incompliment d’alguna de 

les obligacions essencials o de les 
clàusules previstes en el mateix. 

- La impossibilitat material o jurídica de 
desenvolupar el seu objectiu en els 
terminis pactats. 

- La suspensió definitiva del projecte 
acordat de conformitat entre les parts. 

- Qualsevol altre prevista en la legislació 
vigent. 

 
 
DOTZENA. Jurisdicció  
 
Les parts es comprometen a resoldre 
amistosament qualsevol diferencia que pugui 
sorgir sobre l’aplicació e interpretació del 
present acord. En cas de no poder ser 
possible aquesta solució amistosa, el litigi es 
sotmetrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
I, en prova de conformitat, les dos parts 
firmen per triplicat i a un sol efecte el present 
Acord de col·laboració, en el lloc i data 
assenyalats en l’encapçalament del 
document”. 

 
Segon.- Aprovar els imports econòmics corresponents a les aportacions econòmiques 
entre socis del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina 
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innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 
BIO/ES/000094)”, d’acord amb el següent quadre: 
 
Beneficiari Cost total de les 

accions en euros 
Aportació 

Beneficiaris  
Aportació 

Unió Europea  

Diputació de Barcelona 1.010.909 511.909 499.000
Ass. Propietaris Forestals Entorn de 
Montserrat 1.262.916 637.916 625.000

Fund. Catalunya La Pedrera 678.426 339.637 338.789
Generalitat de Catalunya 272.662 137.951 134.711

Patronat Muntanya de Montserrat 336.912 171.412 165.500
 3.561.825 1.798.825 1.763.000
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de DOS-CENTS CINQUANTA MIL 
(250.000) € a favor de l’Associació Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per tal 
de que aquest pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte 
LIFE + 2013, de l’aplicació pressupostària de l’any 2014: G/50400/1723A/48900. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar una despesa de CENT TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS 
QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (135.515,60) € a favor de la Fundació 
Catalunya La Pedrera, per tal de que aquest pugui fer front a les despeses que es 
generin per dur a terme el projecte LIFE + 2013. D’aquest import, CENT TRENTA-
DOS MIL SIS-CENTS (132.600) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/1723A/48901, de l’any 2014, i l’import restant, és a dir, DOS MIL NOU-
CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (2.915,60) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50400/1723A/48901, de l’any 2015, de forma 
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit corresponent. 
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar una despesa de CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (53.884,40) € a favor de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de que aquest pugui fer front a les despeses que es 
generin per dur a terme el projecte LIFE + 2013, de l’aplicació pressupostària de l’any 
2014: G/50400/1723A/45000. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar una despesa de SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS 
(66.200)€ a favor del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per tal de que aquest 
pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte LIFE + 2013, 
de l’aplicació pressupostària de l’any 2014: G/50400/1723A/45100. 
 
Setè.- Facultar al diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, per tal que pugui formalitzar el present acord. 
 
Vuitè.-  Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
105.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d el Ple (bases) i de la 
Presidència (convocatòria) aprovar les bases regula dores i la convocatòria per a 
la concessió de subvencions en règim de concurrènci a competitiva per a les 
explotacions forestals, les empreses agrícoles-rama deres i de serveis, la millora 
dels habitatges, la restauració del patrimoni arqui tectònic i les entitats culturals i 
per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals 
de la província de Barcelona, any 2015, per un impo rt de 335.390 € (tres-cents 
trenta-cinc mil tres-cents noranta euros).-  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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS), així com als articles 118 a 119 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de 
gener de 2009 (en endavant Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant Plans especials una Xarxa de 
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i 
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees. 
 
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la 
legislació local. 
 
Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la 
continuïtat de les explotacions forestals per a l’aprofitament racional dels recursos 
forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions 
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions 
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a 
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats. 
 
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans 
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

499/534 

Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 
2015, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats de les explotacions 
forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges 
i restauració del patrimoni arquitectònic, i de les entitats culturals en l’àmbit territorial 
dels Plans especials dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, així com les activitats i 
projectes que tinguin per finalitat potenciar la utilització de la biomassa per a la 
generació de calor en els àmbits territorials dels Plans Especials dels espais naturals 
protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, Montnegre-Corredor, 
Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, 
Olèrdola, Foix i Serra de Collserola amb la finalitat de contribuir a la reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, a la creació directa i indirecta de llocs de 
treball i a la reducció de la dependència a les importacions energètiques. Per a la línia 
d’instal·lacions d’aprofitament de biomassa i per a les entitats culturals, en el cas 
exclusiu  del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el declarat Reserva de la 
Biosfera dins de la província de Barcelona. 
 
Vist que la quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de 
335.390€, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda amb 
caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals per a l’exercici 2015: 
 
 47900 ....................... 120.000 € 
 48901 ......................... 20.000 € 
 77000 ....................... 187.290 € 
 78900 ........................... 8.100 € 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents bases reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases 
reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s’ajusta a 
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona del contingut d’aquestes bases reguladores i de la seva 
convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2013, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de 
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 
data 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19 de febrer 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 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, publicada al BOPB de 19 de 
febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, pel 
que fa a l’aprovació de les bases reguladores, i, per delegació de la Presidència, pel 
que fa a l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S  
 

Primer.-  Aprovar les bases reguladores, corresponents a l’exercici 2015, per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles 
ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni 
arquitectònic i de les entitats culturals en l’àmbit territorial dels Plans especials dels 
espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
Garraf, Olèrdola i Montesquiu, així com les destinades a finançar instal·lacions 
d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits territorials 
anteriors i dels Plans especials dels espais naturals protegits de Guilleries-Savassona, 
Serralada de Marina, Serralada Litoral, Foix i Serra de Collserola. Per a aquesta 
darrera línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les 
entitats culturals, en el cas exclusiu  del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el 
declarat Reserva de la Biosfera dins de la província de Barcelona.  
 
El text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R A LES 
EXPLOTACIONS FORESTALS, LES EMPRESES AGRÍCOLES-RAMA DERES I DE 
SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ  DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I LES ENTITATS CULTURALS I PER A LES  INSTAL·LACIONS 
TÈRMIQUES AMB BIOMASSA EN L’ÀMBIT DELS PARCS NATURA LS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA. ANY 2015. 
  
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201520145120006643 
 
—1 Objecte  
 
1.1. L’objecte d’aquestes bases és convocar i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, cobrament i justificació de les subvencions  a les explotacions forestals, les 
empreses agrícola-ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del 
patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa que 
atorga la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Aquestes 
subvencions aniran destinades a finançar projectes/activitats en els següents àmbits 
territorials i sempre dins de la província de Barcelona: 
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Per a explotacions forestals, empreses agrícola-ramadere s i de serveis, millora 
d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectòn ic i entitats culturals, l’àmbit 
d’aplicació d’aquestes bases és:  

 
- El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, 
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i 
Montesquiu, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.  
 
- En el cas de les per a entitats culturals i en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit 
d’aplicació d’aquestes bases serà el de la Reserva de la Biosfera, dins de la 
província de Barcelona. 

 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa , l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  

 
- El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, 
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i 
Montesquiu, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.  
 
- El dels  Plans especials dels espais naturals protegits de Guilleries-Savassona, 
Serralada de Marina, Serralada Litoral, Foix i Serra de Collserola.  
 
- El dels Plans especials de delimitació de l'Espai d'Interès Natural de Les 
Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de 
Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de 
l'Espai Natural de les Guilleries – Savassona. 
 
- En el cas de les subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa, i en el 
cas exclusiu del Montseny, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases serà el de la 
Reserva de la Biosfera, dins de la província de Barcelona.  

 
1.2. Excepcionalment, en el cas dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona on s’hagi acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, l’àmbit 
territorial d’aquesta convocatòria s’amplia al total dels municipis que estableix l’esmentada 
carta en cada cas i exclusivament amb l’objecte de que s’hi adhereixin empreses vinculades 
al sector turístic 
 
—2 Finalitat de les subvencions 
 
2.1. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment d’activitats 
incloses en les següents línies d’ajut: 

 
- Explotacions forestals. 
- Explotacions agrícoles–ramaderes. 
- Empreses de serveis. 
- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Activitats de caràcter cívic i cultural. 
- Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 

 
2.2. Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst a l’article 1 d’aquestes bases. 
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A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícoles-
ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai 
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels 
plans especials de protecció. 
 
2.3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
—3 Actuacions subvencionables   
 
3.1. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 
actuacions: 

 
3.1.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la posada 

en valor del bosc: estassades, eliminació o acordonament de restes forestals. 
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 

normativa del propi pla especial.  
c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals o a la reparació dels danys 

causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres 
estralls.  

d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la incorporació 
de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en 
un pla cinegètic o pla de conservació. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals. 

 
3.1.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

 
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 

destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.  

b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars. 

c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació. 
d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna (senglar i cabirol). 
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el 

medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles 
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.  

f) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 
g) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-

ramaderes (primera transformació). 
h) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.  

 
3.1.3. Subvencions per a empreses de serveis. 

 
a) Incorporació de millores en la gestió i l’estalvi energètic.  
b) Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la Carta 

Europea de Turisme Sostenible.  
c) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 

normativa per part dels plans especials. 
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3.1.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
3.1.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera 
residència. 
a)  Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 

normativa per part dels  plans especials. 
b)  Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c)  Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en general, a la 

gestió ambiental dels recursos. 
d)  Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
 
3.1.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles declarats 
bens  d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 
a)  Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir 

les característiques de certs elements originals. 
b)  Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 

 
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se 
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la realització 
prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un 
desenvolupament correcte de l’actuació. 

 
3.1.5. Subvencions per a les Entitats Culturals. 

 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais 

naturals protegits. 
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb finalitat 

divulgativa. 
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits. 

 
3.1.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa 

 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que compleixin 
les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes 
que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els àmbits indicats en aquestes bases. 
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. En concret, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de 

biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una xarxa 
externa de canonades. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a e) anteriors.  

 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars on 
quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es requereix 
una eficiència mínima del 75%.   
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En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els següents 
conceptes: 

 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 
(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici 
(canonades, colzes, vàlvules, etc.). 
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
 
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un 
període mínim de 2 anys.  
 
3.2. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
 
3.3. Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el/la destinatari/ària tingui 
una relació contractual amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les 
mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona, amb la única excepció 
d’aquells destinataris que s’acullin als conceptes subvencionables recollits a l’apartat 3.1.3 
b), és a dir quan la subvenció va destinada a les despeses directament relacionades amb la 
certificació o acreditació de la Q de qualitat turística i de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 
 
3.4. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna 
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri 
d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut per a 
entitats culturals. 
 
3.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 
 
3.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  
 
—4 Període d’execució  
 
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 
l’1 de gener de 2015 al 30 de juny de 2016 excepte per a les activitats de les Entitats 
Culturals, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. 
 
—5 Beneficiaris/àries 
 
5.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament  i que reuneixin els 
requisits següents: 
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a) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre 
corresponent.  
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de 
Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat 
Social. 
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
5.2. Atenent a la línia de subvenció que es sol·licita, tindran la condició de beneficiari/ària les 
següents persones físiques o jurídiques: 

 
5.2.1. Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 

dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).  

 
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 

dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona que formin part d’una associació de propietaris 
forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb el vist-i-plau 
de l’ens gestor del parc. 

 
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de 

caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en el 
aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte d’actuació 
i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a banda 

del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals, 
incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 d’aquestes bases i 
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.  
 

Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins 
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el 
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en possessió del 
PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees, caldrà però que 
l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal o altre instrument 
de planejament similar. 

 
5.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

 
a) Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les propietaris/àries de 
les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit dels parcs segons 
definició de l’article 1 d’aquestes bases. 
 
b) També podran optar a aquestes subvencions  les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit dels 
parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 
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A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions agrícoles-
ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la 
ramaderia de qualsevol de les següents maneres: 
• O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca agrària. 
• O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 
• O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 
• O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 
• O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 
• O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 
• O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola-

ramadera. 
 

5.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, comerç 
i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels plans especials de 
protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona segons definició de l’article 1 d’aquestes 
bases. 

 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions d’empreses 

de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 
 
c) Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi acreditat 

la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta línia de 
subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin adherir i 
exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta en cada cas.    
 

5.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris d’habitatges 

situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a primera residència i 
ubicats dins l’àmbit dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals 
promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

 
 Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a 

primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

 
b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural 

per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.  
 
5.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals. 

 
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i 
dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin algun dels parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, sempre que compleixin les següents 
condicions: 
a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural. 
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament estiguin 

vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 1 i que preferentment vagin 
adreçades al públic en general. 
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5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica 
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 1 
d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada la voluntat de 
residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. En aquest darrer 
supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua non per a iniciar 
l’activitat econòmica.  
 
5.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 
que preveu la base 9. 
 
—6 Import de les subvencions 
 
6.1. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/ immoble. 
 
6.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
6.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà 
els següents límits màxims: 

 
6.3.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
Límit màxim de TRES MIL (3.000) € per sol·licitant.  

 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris: 
Xarxa viària: 

 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 €/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora: 500 

€/km. 
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat laterals: 

800 €/km. 
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb repàs 

del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les franges de 
seguretat laterals: 1.500 €/km. 

e) Construcció pista forestal: 3.000 €/km. 
 
Treballs silvícoles 

 
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura 

inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700 €/ha. 
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura 

superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200 €/ha. 
c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 1.200 €/ha. 
d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes: 2.400 €/ha. 
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Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques específiques i 
criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui el seu cost. 

 
6.3.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS  (3.500) €. 
 

6.3.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS (4.500) €. 

 
6.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
    Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS (4.500) €. 

 
6.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. 

Límit màxim de VUIT MIL (8.000) €. 
 
6.3.6 Subvencions a les Entitats Culturals. 

Límit màxim de SIS-CENTS euros (600) €. 
 

6.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import 
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
 
6.5. En el cas al que fa referència  l’article 3.1.1.b, l’import serà del 100% del benefici no 
obtingut per causa d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe tècnic corresponent. 
L’import atorgat en cap cas superarà els 3.000€.  
 
6.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., establint-se 
així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi reduït de manera 
significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, totes aquelles subvencions que 
quedin per sota del topall mínim no s’atorgaran.    Així mateix i per les raons abans 
esmentades s’atorgarà una única subvenció per sol·licitant dins del conjunt de línies de 
subvenció objecte de la present convocatòria.  

 

Línia Topall màxim  Topall mínim  

Forestals 3.000 € 300 € 

Agrícoles 3.500 € 300 € 

Serveis 4.500 € 400 € 

Habitatge i Patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 

Culturals 600 € 200 € 

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 8.000 € 700 € 
 

—7 Quantia total màxima de les subvencions a atorga r i consignació pressupostària  
 
7.1. El pressupost màxim que es destinarà l’any 2015 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en les presents bases serà de 335.390€ i anirà amb càrrec a l’orgànic 50402, 
funcional 17230, econòmics 47900 import 120.000€; 48901 import 20.000€; 77000 import 
187.290€; 78900 import 8.100€ del pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a 
l’exercici de 2015. 
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7.2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i es condiciona la 
concessió d’aquestes a l’existència de crèdit. 
 
7.3. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs 
o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.  
 
7.4. Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre, de 
la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis. 
D’acord amb aquest Reglament, el total d’ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot 
excedir de 200.000 € en un període de tres anys, amb independència de la forma de l’ajut o 
del seu objectiu.  
 
—8 Sol·licituds 
 
8.1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de 
publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 de febrer de 2015 inclòs. Les sol·licituds 
presentades fora d’aquest termini no seran admeses a tràmit.  
 
8.2. Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan 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 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). També es poden presentar, dins del termini esmentat, 
per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992,de26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així 
com a l'article 24 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 9,  
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats i a 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, 
Telèfon 93 402 24 23. 
 
8.3. Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el 
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 d’aquesta 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
  
8.4. La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 
de les normes que la regulen. 
 
—9 Documentació 
 
9.1. Per a la concessió de la subvenció caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació que 
es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que 
ja s’hagi lliurat en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, sempre 
que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi 
experimentat cap modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de la 
sol·licitud de subvenció.  
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9.2.- Documentació administrativa: 
         
Persones jurídiques: 
1) Fotocòpia del  DNI del/de la representant legal. 
2) Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 

200.000 € durant un període de tres anys.  
7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 

subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat. 

8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

10) En el cas d’associacions  o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

11) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat. 
 
Persones físiques: 
1) Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 

subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat,  previst per al projecte pel que es demana 
la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

4) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració censal 
simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de 
l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball. 

 
A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en funció 
de la línia de subvenció per a la qual es demana: 
 
9.2.1. Subvencions per a explotacions forestals 

 
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari/ària 

sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es tracti d’un 
administrador/a. 

2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i fotocòpia de 
la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es demana la 
subvenció. 

3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

511/534 

9.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles–ramaderes. 
 
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari/ària 

sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti d’un administrador/a. 
2) Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola–ramadera a la finca, aportant 

qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 5.2.2 d’aquestes bases. 
 
9.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 

 
1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la legislació 

sectorial. 
2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda. 

 
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 5.2.3, hauran d’adjuntar també: 

 
3) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas concret per la 

Carta Europea de Turisme Sostenible. 
4) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 

 
9.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
 
Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 5.2.4.a de les presents bases: 

 
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament. 
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la 

corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència. 
5) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser destinats a 

primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost desglossat on es 
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el 
cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal detallar les partides que 
es volen executar en l’any en curs i que son objecte de sol·licitud de subvenció. 
 

Immobles descrits a l’article  5.2.4.b de les presents bases: 
 

1) Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al sol·licitant a 
intervenir. 

2) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat on   es 
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i els 
cost total de l’obra. 

3) Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que 
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la intervenció. 

4) Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements 
arquitectònics objecte de subvenció. 

5) Documentació fotogràfica. 
 

9.2.5. Subvencions a entitats culturals 
 
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats. 
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9.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
 
1) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents: 
 
a) Ubicació de la instal·lació. 
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa. 
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades següents: 

1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt). 
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³). 
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat previst (en % 
sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg). 

d) Dades energètiques anuals de la instal·lació: 
1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat sobre el 
poder calorífic inferior del combustible). 
2. Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any), indicant quina és 
la part que es preveu que provingui de la biomassa i quina d’altres possibles 
combustibles. 
 

2) Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es presentarà un 
document que inclogui la descripció tècnica bàsica de l’element o equip (s’admeten 
catàlegs comercials que incloguin aquesta descripció tècnica bàsica).  

 
3) Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses subministradores, 

que inclogui un desglossament detallat segons els conceptes que especifiquen a l’apartat 
3.1.6. 

 
9.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o 
còpia degudament autenticada. 
 
9.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix els 
requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si s’escau, 
per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un termini de deu 
dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o presenti la 
documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la 
sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent. 
 
9.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora 
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n 
deixarà constància en la tramitació del procediment. 
 
—10 Procediment de concessió 
 
10.1. El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà 
el de concurrència competitiva. 
 
10.2. La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a 
l’òrgan designat a la convocatòria. 
 
—11 Criteris de valoració de les subvencions 
 
11.1. La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en 
el present article. 
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11.2. Per a la valoració de les sol·licituds relacionades amb explotacions forestals, 
explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis,  millora dels habitatges i per a la 
restauració del patrimoni arquitectònic només es tindrà en compte el concepte de major 
magnitud d’entre els criteris objectius següents, sense que es puguin sumar a altres criteris 
objectius de la mateixa línia de subvenció: 
 
11.2.1. Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4 

punts. 
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 

normativa del propi pla especial: 4 punts. 
c) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 

protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en 
un pla cinegètic o pla de conservació: 4 punts. 

d) Despeses encaminades a reparar o prevenir danys causats per incendis, nevades, 
flagells, fauna (senglar i cabirol),esllavissades o altres estralls: 4 punts.  

e) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o acordonament 
de restes forestals: 2 punts. 

f) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària  previstes en el 
PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que 
impliquin un menor impacte: 2 punts. 

g) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 punt. 
h) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals: 2 

punt. 
 

11.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 

a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4 
punts. 

b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el 
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles 
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 4 punts.  

c) Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització racional dels 
recursos: 4 punts 

d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les parcel·les conreades dels danys 
causats pel senglar i el cabirol: 4 punts. 

e) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts. 

f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars: 3 punts. 

g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural : 3 
punts. 

h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-
ramaderes (primera transformació): 2 punts. 

i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts. 
 

11.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4 
punts.  

b) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 4 punts. 
c) Despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible: 4 

punts  
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d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència 
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat: 3 punts. 

e) Despeses associades  a les certificacions de la Q de qualitat turística: 3 punts. 
 

11.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
Habitatges ocupats  en règim permanent de primera residència: 

 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4 

punts. 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts. 
c) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 3 punts. 
d) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 2 

punts. 
 

No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards actuals, es 
considerin sumptuoses. 

 
Immobles declarats bens  d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.: 

 
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir les 

característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2 punts. 
 
11.3. La valoració de les sol·licituds relacionades amb entitats culturals i instal·lacions 
tèrmiques amb biomassa es realitzarà a partir de la suma de la puntuació obtinguda en els 
diferents criteris: 

 
Per a la valoració de les sol·licituds per a entitats culturals, es tindran en compte els criteris 
objectius següents: 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais naturals 

protegits: fins a 4 punts. 
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb finalitat 

divulgativa: fins a 4 punts. 
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits o 

declarats Reserva de la Biosfera: fins a 2 punts. 
 

Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa es tindran 
en compte els criteris que es relacionen a continuació, valorant-se cadascun amb un punt, 
essent els quatre punts la màxima puntuació possible: 

 
a) Instal·lació nova  lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punt 
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja existent o 

connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punt  
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punt 
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 0,5 punt 

 
11.4. Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a explotacions forestals, 
explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració del 
patrimoni arquitectònic, entitats culturals i instal·lacions tèrmiques amb biomassa, s’aplicarà 
la fórmula següent:  
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PS =  SS  x  (1-C) (1-D) (1-E), en la que 
 
PS  =  Proposta de subvenció. 
 
SS  =  Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50% 
del total de l’actuació. Excloses aquelles despeses considerades no subvencionables. 
 
C  =  (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de 
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00. 
 
D  = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant un 
descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de diferents 
graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la 
concessió de subvencions que figuren a les bases. 
 
En els cas de les explotacions forestals i agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora 
d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic aquest descompte s’aplicarà de la 
següent manera: 4 punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 20%; 2 punts, descompte 
40%; i un punt, descompte 60%. 
 
En el cas de les instal·lacions tèrmiques amb biomassa es procedirà com s’indica a 
continuació: 4 punts, descompte 0%; 3,5 punts, descompte 2,5%; 3 punts, descompte 5%; 
2,5 punts, descompte de 7,5%; 2 punts, descompte de 10%; 1,5 punts, descompte de 
12,5%; un punt, descompte 15%, zero punts descompte del 20%.  
 
D’altra banda, la valoració de les sol·licituds relatives a Entitats Culturals es farà també 
aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda. És a dir, 10 
punts, descompte 0%; 8 punts, descompte 20%; 6 punts, descompte 40%; 4 punts, 
descompte 60%. 
 
E  =  coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta 
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta 
correcció les subvencions destinades a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta 
Europea de Turisme Sostenible. 
 
—12 Òrgans competents per la instrucció i la propos ta de concessió 
 
12.1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Serveis d’Espais 
Naturals. 
 
12.2. La proposta de resolució del procediment serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5. de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 
a) Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui. 
b) Un representant de la Presidència de la Corporació. 
c) Coordinador d’àmbit a Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui. 
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
12.3. Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el Diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi 
Ambient o persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de l’Oficina 
Administrativa i de Suport Jurídic. 
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12.4. L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
—13 Resolució 
 
13.1. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3 mesos a 
comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen 
desestimades per silenci administratiu i, en conseqüència, denegada la subvenció, d’acord 
amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
13.2. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 
dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
13.3. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
13.4. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
—14 Circumstàncies que poden donar lloc a la modifi cació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
—15 Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.   
 
—16 Notificació 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb els requisits que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i els articles 56, 57 i 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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—17 Publicitat 
 
Durant el mes següent de cada trimestre natural es publicaran les subvencions concedides 
amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 
 
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
—18 Justificació 
 
18.1. Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de juny  
de 2016, excepte per a les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà el 31 de 
desembre de 2015. 
 
18.2. Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat a través de 
correu certificat o presencialment a la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària de la 
Gerència d’Espais Naturals (C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 
402 24 23)  
 
El model normalitzat està disponible a la pàgina web de la xarxa de parcs: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats i a 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, 
Telèfon 93 402 24 23. 
 
Les justificacions enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el 
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
18.3. Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 
  
a) 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. 
 
b) Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del RLGS. 
 
c) Relació d’ingressos rebuts, indicant l’obtenció d’altres ingressos o subvencions pel mateix 
concepte.  
 
d) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 
amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions 
davant la Seguretat Social. 
 
18.4. En la justificació de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
a) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en els 
seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el composen. 
  
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció 
concedida i haver executat el pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses totes 
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aquelles partides que no siguin subvencionables. En cas que aquest pressupost superi el 
doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència.  
 
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
d) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de realització de 
les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que acrediti que 
les actuacions han estat efectuades. En el cas de les subvencions forestals, es regirà pels 
criteris exposats en l’article 11.1 
 
e) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells descriurà 
amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents 
justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es procedirà a la seva còpia i 
compulsa als efectes de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 
 
f) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el corresponent 
comprovant de pagament. 
 
18.5. Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats 
subvencionades han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 30 dies abans de la 
data màxima de justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran 
concedir amb caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de 
subvencions.  
 
—19 Deficiències de la justificació 
 
19.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de corregir 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. 
 
19.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta 
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
19.3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha 
calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de 
referència serà aquell que s’indiqui en  el pressupost total presentat amb la sol·licitud, 
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall màxim 
de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi.  
 
—20 Pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 
del termini establert, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
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—21 Obligacions dels beneficiaris/àries 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
21.1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb 
l’establert a les presents bases. 
 
21.2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
21.3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
21.4. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la 
sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades 
estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent 
modifiqui l’import de la subvenció. 
 
21.5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses aquelles partides que no són 
subvencionables, és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible 
compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. En el moment de la 
certificació es verificarà, mitjançant la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el 
pressupost esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del topall màxim de 
subvenció es prendrà aquest últim com a referència. 
 
21.6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 
 
21.7. Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la base 
25. 

 
—22 Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
—23 Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer contar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori 
documentació o programa imprès.  
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A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la 
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions: 
1) Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha 

estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi 
a l’acord de resolució de la convocatòria 

2) El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la 
documentació que generin les actuacions subvencionades.  

3) Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant el 
seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre 
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte, 
l’activitat o actuació subvencionada. 
 

—24 Invalidesa de la resolució de concessió i reint egrament de les quantitats 
percebudes indegudament 
 
24.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió les indicades a l’art. 62.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, així com la carència o insuficiència de crèdit 
pressupostari. Igualment, són causes de anul·labilitat de la resolució de concessió les altres 
infraccions de l’ordenament jurídic, i en especial, de les regles contingudes a la LGS, de 
conformitat amb el que disposa l’art.63 de la Llei 30/1992 esmentada. 
 
24.2. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
24.3. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer; per manca de les llicències 
i/o autoritzacions de les administracions competents i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
24.4. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
—25 Obligats al reintegrament   
 
25.1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
25.2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
—26 Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
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—27 Normativa aplicable 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de legislació concordant.” 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions, per un import màxim de 
335.390€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases, i pel termini 
que en elles s’indica. 
 
Tercer.-  Aplicar una retenció de crèdit per un import de tres-cents trenta-cinc mil tres-
cents noranta (335.390) €, amb càrrec a l’orgànic 50402, funcional 17230, distribuïda 
amb caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals per a l’exercici 2015, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient: 
 47900 ....................... 120.000 € 
 48901 ......................... 20.000 € 
 77000 ....................... 187.290 € 
 78900 ........................... 8.100 € 
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents 
bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 
14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè.-  Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el 28 de febrer de 2015. 
 
106.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d e la Presidència, revocar la 
subvenció atorgada al Sr. M.R.S., en la convocatòri a de l’any 2013, per a les 
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs nat urals que gestiona la 
Diputació de Barcelona, per un import de 2.858,50 €  (dos mil vuit-cents 
cinquanta-vuit euros amb cinquanta cèntims).-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 29 
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2013. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 13 de juny de 2013 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
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Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar,  entre altres, l’atorgament 
d’una subvenció, en la línia d’explotacions agrícoles i ramaderes al Sr. M.R.S., per un 
import de 2.858,50 € i destinada a la instal·lació de tancats per pastoreig controlat de 
ramat oví-cabrum. 
 
Atès que el beneficiari de la subvenció, no ha presentat la documentació justificativa 
de la subvenció atorgada. 
  
Vist l’apartat  3.3.e.)  de la de la Refosa núm. 1/2014, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència, núm. 11876/13 del registre de 
resolucions, de data 11 de desembre  de 2013 i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Revocar la subvenció atorgada al Sr. M.R.S., en la convocatòria de l’any 
2013, destinada als treballs d’explotacions agrícoles ramaderes al parc natural del 
Montseny i per un import de 2.858,50 €.  
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al•legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.-  Comunicar els presents acords a l’empresa interessada  pel seu coneixement 
i als efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
107.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d e la Presidència, aprovar la 
pròrroga del termini d’execució i justificació dels  treballs del Programa anual per 
a l’any 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propie taris Forestals Gavarresa-
Moianès.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Vist que en data de 25 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar el Programa Anual per l’any 2014 de l’Associació de Propietaris 
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Forestals Gavarresa-Moianès. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts 
en data de 7 d’octubre de 2014. 
 
Que en data 12 de novembre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès va presentar una sol·licitud de pròrroga del termini 
d’execució i justificació dels treballs del Programa Anual 2014 fins el 31 de març de 
2015. 
 
Vist que la proposta de pròrroga correspon al Programa Anual 2014, i afecta als punts 
8 i 9. 
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès fins al mes de 
setembre no va poder disposar del pressupost pels treballs forestals; el temps 
d’execució real dels treballs forestals s’ha vist reduït a quatre mesos. Aquests terminis 
no han permès l’execució de la totalitat dels treballs forestals previstos al Programa 
Anual, i per tant, no serà possible executar-los completament abans de la data fixada. 
 
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2014 ha estat redactat per la 
Comissió de Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser 
operatius els Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i 
entitats signants de l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta 
addenda de pròrroga de termini d’execució i justificació dels treballs del Programa 
Anual un cop hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de 
Propietaris Forestals. 
 
Que en data de 12 de novembre de 2014 l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de la pròrroga del termini 
d’execució i justificació d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013). 
 
Atesa la base 35.6. de les Bases d’Execució del Pressupost 2014 de la Diputació de 
Barcelona que estipula que la modificació de les obligacions pactades en un conveni 
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la 
corresponent addenda. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.-   APROVAR l’addenda, que es transcriu a continuació, que té per objectiu 
l’ampliació del termini d’execució i justificació dels treballs del Programa Anual 2014 de 
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l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per a l’execució del Pla Marc 
de Restauració i Millora Forestal, que hauran d’estar finalitzats i justificats com a 
màxim a 31 de març de 2015, tot mantenint la resta d’acords:. 
 

“ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2014 PER A L’EXECUCIÓ DE L PLA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE P ROPIETARIS 
FORESTALS GAVARRESA-MOIANÈS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS GAVARRESA-MOIANÈS, representada pel 
President, Just Serra i Coma.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla 
Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu 
Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per 
a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Vist que en data de 25 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar el Programa Anual per l’any 2014 de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en 
data de 7 d’octubre de 2014. 
 
Que en data 12 de novembre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès va presentar una sol·licitud de pròrroga del termini d’execució i 
justificació dels treballs del Programa Anual 2014 fins el 31 de març de 2015. 
 
Vist que la proposta de pròrroga correspon al Programa Anual 2014, i afecta als punts 8 i 9. 
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès fins al mes de setembre 
no va poder disposar del pressupost pels treballs forestals; el temps d’execució real dels 
treballs forestals s’ha vist reduït a quatre mesos. Aquests terminis no han permès l’execució 
de la totalitat dels treballs forestals previstos al Programa Anual, i per tant, no serà possible 
executar-los completament abans de la data fixada. 
 
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2014 ha estat redactat per la Comissió 
de Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser operatius els 
Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i entitats signants de 
l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda de pròrroga de 
termini d’execució i justificació dels treballs del Programa Anual un cop hagi estat aprovada 
per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Que en data de 12 de novembre de 2014 l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de la pròrroga del termini d’execució i 
justificació d’acord amb l’exposat anteriorment. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

525/534 

Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2014 ha estat aprovada per la Junta de 
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 

 
PACTES 

 
Primer: Modificar, els pactes vuitè i novè del Programa Anual 2014 per a l’execució del Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-
Moianès. 
 
Així doncs del pacte vuitè, on hi diu:  
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com 
a màxim, fins a 31 de desembre de 2014. La part corresponent al finançament aportat per 
l'Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, podrà justificar-se durant el primer 
trimestre de l’any següent.” 
 
ha de dir: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com 
a màxim, fins a 31 de març de 2015. La part corresponent al finançament aportat per 
l'Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, podrà justificar-se durant el primer 
trimestre de l’any següent.” 
 
I del pacte novè, on hi diu: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de desembre de l’any 2014.” 
 
Ha de dir: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de març de l’any 2015.” 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat,  en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, 
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
108.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació d e la Presidència, aprovar en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  Manteniment 
d’equipaments i d’infrastructures, la formalització  d’un conveni específic de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’A juntament de Rellinars, per a 
l’actuació ”Millora de l’eficiència energètica de l ’enllumenat públic del municipi 
de Rellinars”, d’import 120.312 € (cent vint mil tr es-cents dotze euros).-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
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de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: 
 
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria 
de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició 
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu 
funcionament i disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 

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

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

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

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 
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financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de 
la LOEPSF. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 

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

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

 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari AJUNTAMENT DE RELLINARS  
NIF XXX 

Actuació 
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC  

Codi XGL 14/X/112338 
Aportació de la Diputació 120.312€ 
Periodificació 2014 120.312€ 

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: 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .........................................................., i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada ................................................. en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 
(núm. 3538/12),  publicat al BOPB de data 16/5/2012.  
 
AJUNTAMENT DE RELLINARS, representat per ................................................., assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ....................................................... 
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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 l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha 

acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del 
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la 
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles. 

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

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

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

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Rellinars 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 Rellinars  
NIF XXX 

Actuació Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic  

Codi XGL 14/X/112338 

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.  

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 

 
Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 120.312€ 
Periodificació 2014 120.312€ 
Aplicació pressupostària G/50500/172B0/76243 

         
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”. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les 
actuacions que l’integren. 
 
Quart . Execució i justificació de despeses  
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari. 
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de 

2015, termini d’execució de l’actuació. 
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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. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a 
la reducció operada. 

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

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

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

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

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

4. L’últim pagament i, en tot cas, fins a un màxim del 25 per cent de l’aportació de la 
Diputació, queda condicionat a la presentació, per part de l’ens destinatari, de la 
documentació i certificacions relatives a la finalització de treballs o a la posada en 
funcionament de serveis. 

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

 
Vuitè. 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 
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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. 
 
Novè. 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. 
 
Desè. 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. 

 
Onzè. 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. 

 
Dotzè. 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  
- 7. La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

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

Tretzè. 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. 
 
Catorzè. Relacions amb terceres administracions púb liques 
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. 
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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. 
 
Quinzè. 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 120.312€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76243, del vigent pressupost corporatiu.  
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimita t dels membres presents, i 
per tant, amb el quòrum de majoria absoluta estable rt en l’art. 46.2.b) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règi m local, s’inclou en l’ordre del 
dia el punt següent: 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 
Servei de Programació 
 
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la P residència, concedir una 
subvenció per import 102.469,56 € (cent dos mil qua tre-cents seixanta-nou euros 
amb cinquanta-sis cèntims) a l’Ajuntament de Montor nès del Vallès a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del 
pressupost 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

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

D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
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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 Montornès del Vallès presentà en data 6 de novembre de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec de 751.981,89 € 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 Montornès del Vallès. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 751.981,89 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona    
751.981,89 € amb una subvenció d’import de 102.469,56 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 A C O R D S 
 
Primer.-  SUBVENIR en un import de cent dos mil quatre-cents seixanta-nou euros 
amb cinquanta-sis cèntims (102.469,56) € a l'Ajuntament de Montornès del Vallès per 
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni 
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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 6 de Novembre 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 Montornès 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. 
 
El Sr. Fogué manifesta el seu vot favorable en relació amb el punt 17 de l’Ordre del 
Dia i diu que el “Programa complementari de foment de l’ocupació local” representa 
una millora important en la lluita contra l’atur i renova el compromís de la Diputació de 
continuar prestant suport als governs locals en la generació de nova ocupació. Afegeix 
que, a més, el grup PSC ha treballat des del primer moment per fer realitat el 
programa, tant en la seva definició com en la seva gestió. En relació amb la resta dels 
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 40  minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 
 


