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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 29 DE GENER DE 2015 

 
A la ciutat de Barcelona, el 29 de gener de 2015, 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 de la 
Vicepresidenta primera, senyora Mireia Solsona i Garriga, 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, Josep Salom i Ges, 
Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa, Joan 
Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: 
senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i 
Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Hi assisteix, també, el Diputat Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi 
Subirana i Ortells, senyora Mercè Rius i Serra i senyor Josep Llobet Navarro. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, renovar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Gestió Corporació 
Sanitària. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representants de la Diputació en l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics. 
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5.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 11790/14, de data 4 de 
desembre, que acorda encarregar a la Secretaria General i a la Intervenció General 
diverses actuacions en relació amb l’adequació dels estatuts dels consorcis que 
integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs 126/2014, sobre denegació 
d’autorització d’obres, que acorda tenir per desistida la part actora, BOMAR 92 SL, i 
declara la finalització del procediment. 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 62/2012, interposat 
per J.A.S.M. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys soferts en un accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-1221, com a conseqüència de l’existència de grava a la calçada. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 51/2013, interposat 
per R.C.M. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la caiguda que va patir 
quan circulava en bicicleta per la carretera BV-1415, a causa del mal estat de la 
calçada. 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 111/2013, interposat 
per C.C.A. i Reale Autos y Seguros Generales, SA, contra la resolució que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts 
en un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-510, com a conseqüència de 
l’existència d’una taca de gasoil o similar a la calçada. 
 
10.- Dona compte del decret de la Presidència, núm. 11167/14 de data 28 de 
novembre de 2014, d’interposició de recurs d’empara, davant el Tribunal 
Constitucional, contra la sentència i la interlocutòria dictades pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació núm. 13/2014 relatiu a la demanda 
promoguda per 22 funcionaris de la categoria d’oficial conductor de vehicles, grup C2. 
 
11.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 11479/14 de data 5 de 
desembre de 2014, d’interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència que estimà 
el recurs núm. 305/2013 interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava una 
sanció de destitució del càrrec de comandament i una sanció de setze dies de 
suspensió amb pèrdua de les retribucions. 
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12.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 11728/14 de data 15 de 
desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona, en el recurs núm. 335/2014-B interposat per G.G.V. 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-5003, a causa de la 
topada amb un porc senglar que es trobava mort a la calçada. 
 
13.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 12135/14 de data 18 de 
desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
1 de Barcelona, en el recurs núm. 475/2014-3 interposat per M.C.A.A. contra la 
resolució que li imposava la sanció d’un any, sis mesos i un dia de suspensió de 
funcions i pèrdua de retribucions, així com contra la posterior resolució que 
desestimava la sol·licitud de suspensió. 
 
14.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 12237/14 de data 19 de 
desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13 de Barcelona, en el recurs núm. 484/2014-D interposat per P.R.B. contra la 
resolució que deixava sense efecte la seva adscripció com a ....i l’adscriu .... 
 
15.- Donar compte del decret de la Presidència, núm. 12860/14 de data 23 de 
desembre de 2014, de compareixença en les diligències prèvies núm. 939/2012 que 
se segueixen en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Mollet del Vallès 
amb motiu de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5001. 
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les mesures i els 
criteris que hauran de regir l’adequació dels estatuts dels consorcis que integren  el 
sector públic de la Diputació de Barcelona, a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 

17.- Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 12064/14 de data 18 de desembre 
de 2014, que acorda designar representant de la Diputació per a la reunió del Patronat 
de la Fundació CIDOB, Centre d’Informació i Documentació Internacional de 
Barcelona, del dia 22 de desembre de 2014. 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 

18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el model 
d’addenda al conveni de “Projectes de cooperació al desenvolupament”, gestionat per 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions 
Internacionals, el model tipus del qual es va aprovar en el marc de la resolució del 
Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 

19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 
individualitzada d’ajuts corresponents a la primera resolució de concessió definitiva del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
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20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de 
requisits dels ajuts del Programa complementari de suport a l’economia productiva 
local. 
 
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar complementar la 
relació dels ajuts concedits 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”. 
 
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, ratificar l’acord marc de 
col·laboració formalitzat en data 23 de gener de 2015, entre el Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona en matèria de programes d’ocupació. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 
Servei de Programació  
 
Programa de Crèdit Local 
 
23.- SANT JUST DESVERN-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 

24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte el 
conveni de col·laboració, signat el 5 de juliol de 2012, entre l’Ajuntament de Barcelona, 
el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a la promoció 
turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, i aprovar un nou conveni entre 
les parts, amb l’objecte de regular la definició i la creació del programa “Barcelona és 
molt més”. 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, d’una part l’aprovació del 
Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als ens locals de la demarcació 
de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i, d’altra, l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració per a l’establiment de les obligacions de la Diputació de 
Barcelona, CaixaBank, S.A., CaixaBank Electrònic Money EDE, S.L. i la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, en el desenvolupament 
del dit Programa, amb una aportació econòmica de la Diputació de Barcelona de 
150.000 € (cent cinquanta mil euros). 
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26.- Dictamen que proposa per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, i les 
bases per a l’atorgament de subvencions de l’àmbit de la Gerència de Serveis de 
Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre que desenvolupen activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental, per a l’exercici econòmic 2015, amb una dotació 
econòmica de 300.000€ (tres-cents mil euros). 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria), aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, i les 
bases per a l’atorgament de subvencions destinades a finançament i suport d’escoles 
bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 2013-2014, amb una 
aportació econòmica de la Diputació per a l’exercici econòmic 2015 de 1.500.000 € (un 
milió cinc-cents mil euros).  

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Illa Crous, SL, 
en resolució de l’expedient núm. 2014/4622. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2014/8131. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/8255. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Call Masia, 
LLC, en resolució de l’expedient núm. 2014/8518. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/8735. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Findlay 
Indústries España, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/8823. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. M.G.A., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/9204. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 18 de desembre de 2014.-   
Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 18 de desembre de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, re novar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en el Co nsorci de Gestió Corporació 
Sanitària.-  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 forma part del Consorci de Gestió Corporació Sanitària, i 
està representada en els òrgans de govern per les persones següents: 
 

- Srs. Carles Rossinyol Vidal i Jordi Roca Ventura designats per la Junta de 
Govern en la sessió del dia 13.10.2011 (ref. AJG 556/11) 

- Sr. Josep Oliva Santiveri designat per la Junta de Govern en la sessió del dia 
28.02.2013 (ref. AJG 37/13), en substitució del Sr. Xavier Garcia Albiol que 
havia estat designat en la mateixa data que els Srs. Rossinyol i Roca. 

 
L’article 8.3 i 14.2 estableix, respectivament,  que tant els vocals de la Junta de Govern 
del Consorci con els càrrecs de President i Vice-president del Consorci, aquest últim 
assignat a la Diputació de Barcelona, s’exerceixen per períodes de tres anys, 
renovables pel mateix període de forma indefinida. 
 
Així, doncs, cal procedir a la designació de representants o a la renovació de les 
designacions ja efectuades, considerant-se oportú optar per la segona opció, tot tenint 
en compte però, que donada la naturalesa jurídica de la Diputació de Barcelona i la 
normativa que la regula, les designacions efectuades, tant aquestes com les que es 
facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin 
sense efecte o es modifiquin abans. 
 
Quant a la competència per a efectuar la designació de representats, el Ple de la 
Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la designació inicial de 
representants en diversos organismes, la sessió de data 26.7.2011,  va adoptar un 
acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta de Govern la designació de 
representants. 
 
La Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
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23 de desembre de 2013, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de Govern la 
designació de representants, per delegació el Ple. 
 
Així, doncs, d’acord amb les previsions estatutàries del Consorci, i atesa la normativa 
aplicable, aquesta Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del 
Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-   Renovar la designació dels tres representants de la de la Diputació de 
Barcelona en el Consorci de Gestió, Corporació Sanitària  com a vocals en la Junta 
de Govern ,  d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci 
 
Les persones designades són: 
 
� Sr. Carles Rossinyol Vidal 
� Sr. Josep Oliva Santiveri 
� Sr. Jordi Roca Ventura  

 
Segon.- Designar Vice-president  del Consorci de Gestió, Corporació Sanitària, 
d’acord amb l’art. 8.2 i 14.1 dels Estatuts al Sr. Carles Rossinyol Vidal.  
 
Tercer.-  Totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg 
del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o 
es modifiquin abans.  
 
En qualsevol cas, respecte dels membres electes nomenats per raó de la seva 
condició de Diputat o Diputada, la pèrdua d’aquesta condició, per qualsevol causa, 
comportarà que es produeixi de forma automàtica la vacant en aquells llocs per als 
quals havien estat designats o ocupaven en funció de les responsabilitats que tenien 
atribuïdes com a membres de la Corporació.   
 

Quart.-  Notificar els acords precedents Al Consorci i als interessats, per  al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 

3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, mo dificar la designació de 
representants de la Diputació en l’Organisme de Ges tió Tributària.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 

En data 30 d’octubre de 2014 el Sr. Santiago Oscar Cayuela Tomàs va deixar de ser 
Diputat d’aquesta Corporació, per renúncia.  
 

La renúncia del Sr. Cayuela va deixar vacant una de les vocalies que per la seva 
condició d’electe de la Diputació de Barcelona ocupava en la Junta de Govern de 
l’Organisme de gestió Tributària, motiu pel qual cal efectuar un nou nomenament, que, 
d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts de l’organisme ha de ser cobert per un membre 
electe. 
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Es considera oportú que la vacant sigui ocupada per la persona que ha substituït al Sr. 
Cayuela, el nou Diputat Sr. José Maria González de Arriba, que va prendre possessió 
en la sessió plenària del dia 18 de desembre de 2014. 
 
Quant a la competència per a efectuar la designació de representats, el Ple de la 
Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la designació inicial de 
representants en diversos organismes, la sessió de data 26.7.2011,  va adoptar un 
acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta de Govern la designació de 
representants. 
 
Així, la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de 
Govern la designació de representants, per delegació el Ple. 
 
Així, doncs, vista la modificació proposada, i atesa la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Nomenar  l’Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba  representant de la 
Diputació de Barcelona en la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària , 
en substitució de l’ex Diputat Il·lm. Sr. Santiago Oscar Cayuela Tomàs  que va ser 
baixa per renúncia el 30 d’octubre de 2014. 
 
Segon.-  Mantenir vigents la resta de nomenaments, restant, per tant, la representació 
de la Diputació de Barcelona amb la modificació aprovada, de la següent manera: 
 

1) Els set Diputats/Diputades de la Corporació que representen la Diputació de 
Barcelona en l’Organisme de Gestió Tributària , com a vocals de la Junta de 
Govern,  d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts reguladors de l’Organisme, són el 
següents: 

 
- Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
- Sra . Mireia Solsona i Garriga 
- Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo 
- Sr. Alberto Villagrasa Gil 
- Sr. Rafael Roig i Milà 
- Sr. José Maria González de Arriba 
- Sr. Pere Prat i Boix 

 
2) D’entre els set membres electes de la Corporació designats representants per 
formar part de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, els quatre 
vocals que formen part del Consell Directiu, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts  
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de l’Organisme, són el següents: 
 

- Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
- Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo 
- Sra . Mireia Solsona i Garriga 
- Sr. Alberto Villagrasa Gil 

 
3) D’acord amb l’art. 8 i 11 respectivament dels estatuts de l’Organisme, l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras, i per raó del seu càrrec, és el President de la Junta de 
Govern i del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària, en no haver fet ús 
de la delegació prevista. 

 

Tercer.-  Totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg 
del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o 
es modifiquin abans.  
 

En qualsevol cas, respecte dels membres electes nomenats per raó de la seva 
condició de Diputat o Diputada, la pèrdua d’aquesta condició, per qualsevol causa, 
comportarà que es produeixi de forma automàtica la vacant en aquells llocs per als 
quals havien estat designats o ocupaven en funció de les responsabilitats que tenien 
atribuïdes com a membres de la Corporació.   
 

Quart.-  Notificar els acords precedents a l’Organisme de Gestió Tributària i als 
interessats, per  al seu coneixement i efectes oportuns. 
 

4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, mo dificar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diver sos organismes públics.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts, a 
través de les persones designades, considerant-se ara oportú modificar alguna 
d’aquestes representacions, donat que s’han produït canvis en les responsabilitats 
atribuïdes a alguns d’aquests representants. 
 

Sens perjudici de la previsió estatutària o de la normativa específica d’aplicació en 
alguns ens, en general s’ha d’entendre que totes les designacions de representació 
efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen 
abans, quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la 
designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de data 
26.7.2011,  va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta 
de Govern la designació de representants. 
 

Així, la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8.1.2015, i publicada al BOPB de 
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13.1.2015, modificada per decret de data13.1.2015, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la 
Junta de Govern la designació de representants, per delegació el Ple. 
 

Així, doncs, vista la modificació que es proposa i atesa la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en els organismes 
que s’indiquen: 
1.- Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona (NIF XXXXXXXX) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sr a. Mercè Conesa Pagès  
efectuat en data 4.3.2013 (ref. D 1524/13), i mantenir vigents la resta de 
nomenaments. 
 
Segon.-   El Sr. Carles Rossinyol Vidal  substituirà  la Sra. Mercè Conesa Pagès en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.-  En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens, les modificacions anteriors i la substitució proposada, es concreta 
en el següent: 

 
1.- Els dos representants  de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
l’Escola Industrial de Barcelona com a vocals  en el Consell de Govern , d’acord 
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, son: 
 
-  Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de la Corporació 
-  Sr. Jordi Roca Ventura, Coordinador de  l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns 
 
2.-  Es proposà al Consell de Govern del Consorci que, d’acord amb l’art. 11 dels 
Estatuts del Consorci, la persona que representa la Diputació de Barcelona com a 
vocal en la Comissió Permanent sigui el Sr. Xavier Boltaina Bosch. 
 
3.- Proposar  al Consell de Govern, d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts del Consorci, 
el nomenament del Sr. Carles Rossinyol Vidal  com a vi ce-president del 
Consorci, que com a tal s’integrarà en el Consell de Govern, tal i com preveu l’art. 9 
dels propis Estatuts. 

 
2.- Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) (NIF XXXXXXX) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil Arnabat efectuat per 
la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i mantenir vigent el nomenament 
del Sr. Leandro Mayola Tresserras com a suplent (ref. D.2302/12). 
 
Segon.- La Sra. Mireia Solsona Garriga  substituirà el Sr. Ferran Civil Arnabat en 
la representació que ostentava fins ara. 
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Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la substitució 
que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
Designar representant  de la Diputació de Barcelona a l’Associació de 
Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) la Sra. Mireia Solsona Garriga,  
Presidenta Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i Vice-
presidenta primera, com a vocal a l’Assemblea General , d’acord amb l’article 7.1) 
dels Estatuts de l’Associació, i el Sr. Leandro Mayola Tresserras, Gerent de Serveis 
de Promoció Econòmica i Ocupació, com a suplent.  

 
3.- Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcel ona (NIF XXXXXXX) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil Arnabat efectuat per 
la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i mantenir vigent el nomenament 
del Sr. Joan Roca Lleonart  com a suplent, efectuat en la mateixa sessió.  
 
Segon.- La Sra. Mireia Solsona Garriga  substituirà el Sr. Ferran Civil Arnabat en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la substitució 
que ara es proposa, es concreta en el següent: 
 

1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona  la Sra. Mireia Solsona Garriga , que d’acord 
amb els articles 16 i 19 dels estatuts reguladors de l’Associació, s’integrarà com a 
Vice-presidenta  en el Consell General  i en la Comissió Delegada. 
 
2.- El Sr. Joan Roca Lleonart serà el suplent de la Sra. Mireia Solsona Garriga, 
per absència d’aquesta, en la representació que ostenta tant en el Consell General 
com en la Comissió Delegada de l’Associació.     

 
4.- Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai ( BAiE)   (NIF XXXXXXX) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil Arnabat efectuat per 
la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i mantenir vigent el nomenament 
del Sr. Joan Roca Lleonart  com a suplent, efectuat en la mateixa sessió.  
 
Segon.- La Sra. Mireia Solsona Garriga  substituirà el Sr. Ferran Civil Arnabat en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la substitució 
que ara es proposa, es concreta en el següent: 
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Els representants  de la Diputació de Barcelona a l’Associació Barcelona 
Aeronàutica i de l’Espai  (BAiE), com a vocal titular i suplent, a l’Assemblea 
General i al Comitè Executiu , d’acord amb els articles 12 i 16, respectivament, 
dels Estatuts de l’Associació, són les persones següents: 
 
Titular : Sra. Mireia Solsona Garriga  
Suplent: Sr. Joan Roca Lleonart.  

 
5.-  Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Bar celona, Casa de Caritat         

(NIF XXXXXX) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil Arnabat efectuat pel 
Ple en la sessió de data 26.7.11 (ref. AP 118/11), i mantenir vigents la resta de 
nomenaments. 
 

Segon.- La Sra. Mireia Solsona Garriga  substituirà el Sr. Ferran Civil Arnabat en 
la representació que ostentava fins ara. 
 

Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la substitució 
que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 

1.- Els  dotze representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat , com a vocals  en el 
Consell General , d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han 
de tenir necessàriament la condició legal de membres electes d’acord amb els 
estatuts, són les persones següents: 
 

� Sra. Mireia Solsona Garriga 
� Sr. Joan Carles García i Cañizares 
� Sr. Carles Combarros Vilaseca 
� Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
� Sr. Josep Salom i Ges 
� Sr. Antoni Fogué i Moya 
� Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
� Sr. F. Xavier Forcadell Esteller 
� Sr. Emiliano Jiménez León 
� Sra. Àngels Esteller Rueda 
� Sr. Josep Altayó Morral 
� Sr. Jordi Portabella i Calvete  

 

2.- D’acord amb els propis Estatuts (art. 13), a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon  la 
Presidència del Consorci, i com a tal s’integra en el Consell General.  

 

6.-  Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament, SL (NIF XXXXXXX) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil Arnabat  efectuat 
per acord de la Junta de Govern de data 27.10.2011 (ref. AJG 599/11). 
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Segon.-   Designar  la Sra. Mireia Solsona  Garriga representant  de la Diputació de 
Barcelona en la Junta General  de socis de la Societat  Berguedà Iniciatives, 
Societat de Desenvolupament, SL . 
 
7.- Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèx til de Terrassa   

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil Arnabat efectuat pel 
Ple en la sessió de data 26.7.11 (ref. AP 118/11), modificar el nomenament de la Sra. 
Mireia Solsona Garriga segons s’indica, i mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- La Sra. Mireia Solsona Garriga  substituirà el Sr. Ferran Civil Arnabat en 
la representació que ostentava fins ara. 

 
Tercer.-  El Sr. Joan Roca Lleonart substituirà la Sra. Mireia Solsona Garriga en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
Quart.-  En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la substitució i 
modificació que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
1.- Els  sis representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa  com a vocals  en el Consell 
General , d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir 
necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els estatuts, són 
 

� Sra. Mireia Solsona Garriga 
� Sr. Joan Carles García i Cañizares 
� Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
� Sr. Joan Roca Lleonart 
� Sr. Carles Combarros Vilaseca 
� Sra. Marta Alòs López 

 
2.- Els  dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa  com a vocals  en la Comissió 
Executiva , d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de 
tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els estatuts, són. 
 

� Sra. Mireia Solsona Garriga 
� Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 

 
3.- D’acord amb l’art. 14 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon  la 
Presidència del Consorci , sens perjudici que pugui delegar-se en favor d’un 
Diputat o Diputada. Per la seva condició de President, s’integra i presideix el 
Consell General i la Comissió Executiva. 
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8.- Comissió Nacional per a una Intervenció Coordin ada contra la Violència  
Masclista (Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mireia Solsona Garriga 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011 (ref. AP 599/11), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Josep Oliva Santiveri  substituirà la Sra. Mireia Solsona Garriga en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens i la substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 
 

1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona com a vocal en la 
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista , el Sr. Josep Oliva Santiveri,  d’acord amb l’article 4 del Decret 60/2011, 
d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la 
violència masclista. 
 
2.- La Sra. Mònica Badia Cortada, substituirà, per absènc ia, al Sr. Josep Oliva 
Santiveri , com a representant de la Diputació de Barcelona en les sessions que 
celebrin la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista. 
 

9.- Consell de les Dones del Baix Llobregat  (Consell Comarcal del  Baix 
Llobregat) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mireia Solsona Garriga 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011 (ref. AP 599/11. 
 
Segon.- La Sra. Mònica Badia Cortada substituirà la  Sra. Mireia Solsona Garriga 
en la representació que ostentava fins ara, i actuarà en substitució per absència la Sra. 
M. Montserrat Arboix Llobell. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens i la substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 
 

1.- Designar representant  de la Diputació de Barcelona al Consell de les Dones 
del Baix Llobregat  a la Sra. Mònica Badia Cortada , Coordinadora de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, com a vocal de la Junta 
Permanent , d’acord amb l’article 4 del Reglament del Consell, i formarà part, 
també, de l’Assemblea, segons estableix l’article 3 del Reglament. 
 
2.- La substituirà, per absència, la Sra. M. Montserrat Arboix Llobell , 
Coordinadora en matèria d’Educació, Igualtat i Ciutadania, de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, com a representant de la Diputació de Barcelona, i en la representació 
que ostenta la Sra. Badia  a l’Assemblea i a la Junta Permanent.  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

15/158 

10.- Federació de Municipis de Catalunya  (NIF XXXXXXXX) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mireia Solsona Garriga 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. AJG 713/11), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Josep Oliva Santiveri  substituirà la Sra. Mireia Solsona Garriga en 
la representació que ostentava fins ara en les següents Comissions:  
 

Comissió de Cultura i Joventut : 
 
Subcomissió de Joventut: 
 
Representant :  Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri  
Càrrec:  Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública, Consum, 

Igualtat i Ciutadania  
 

Comissió d’Immigració  
 
Representant :  Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri  
Càrrec:  Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública, Consum, 

Igualtat i Ciutadania  
 

Comissió de Participació i democràcia local  
 
Representant :  Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri  
Càrrec:  Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública, Consum, 

Igualtat i Ciutadania  
 

Comissió de Polítiques per a la Igualtat  
 

Representant :  Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri  
Càrrec:  Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública, Consum, 

Igualtat i Ciutadania  
 
11.- Fundació Maria Aurèlia Capmany   (NIF XXXXXXXX) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mireia Solsona Garriga 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011 (ref. AP 599/11), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Gerard Ardanuy Mata substituirà la S ra. Mireia Solsona Garriga en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els estatuts de l’ens i la substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 
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Els dos representants  de la Diputació de Barcelona en la Fundació Maria Aurèlia 
Capmany com a vocals i patrons honorífics al Patronat , d’acord amb l’art. 13 
dels Estatuts de la Fundació, son: 
 
- Sra. Mercè Conesa Pagès 
- Sr. Gerard Ardanuy Mata 

 
12.- Consorci de Comunicació Local  - CCL (NIF  XXXXXXXX) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Carlos Nieto Fernández i de la 
Sra. Isabel Aguayo Díez, efectuats en data 26.7.2011 pel Ple de la Corporació (ref. AP 
118/11) i mantenir vigents la resta de nomenaments. 

 
Segon.- El Sr. Antonio Juan Calderón López substitu irà el Sr. Carlos Nieto 
Fernández  en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- La Sra. Beatriz Cañadas Parellada substitu irà la Sra. Isabel Aguayo Díaz 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Quart.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els seus estatuts, les modificacions efectuades anteriorment i la substitució i 
modificació que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
1.- Els deu representants de la Diputació de Barcelona que d’acord amb l’art.11 dels 
Estatuts del Consorci  de Comunicació Local  no han de tenir necessàriament la 
condició legal d’electes, seran les persones que es detallen, elegits de manera 
proporcional al resultat de les últimes eleccions locals, i què garanteix la presència 
de tots els grups polítics amb representació a la Corporació, segons està previst al 
propi art. 11 dels estatuts. 
 
2.- Es designen com a vocals  en el Consell General , d’acord amb l’art. 11.1.a) 
dels Estatuts del Consorci, les persones següents: 

 
- Sr.  Salvador Esteve Figueras 
- Sr.  Ignasi Giménez Renom 
- Sr.  Joan Carles García Cañizares 
- Sr.  Francesc Pena Carbó 
- Sr.  Josep Mayoral Antigas 
- Sr.  Jordi Serra Isern 
- Sr.  Marc Rius Piniés 
- Sra. Eulàlia Ferrando Serra  
- Sr.  Antonio Juan Calderón López 
- Sra. Beatriz Cañadas Parellada 
 

3.- Les deu persones designades s’integraran  com a vocals  en la Comissió 
Permanent,  previ el seu nomenament pel Consell General, d’acord amb l’art. 17 
dels Estatuts del Consorci. 
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13.- Consell d’Accessibilitat  (Diputació de Barcelona) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mireia Solsona Garriga 
efectuat per resolució de data 10.11.11 (ref. D 9827/11), i mantenir vigents la resta de 
nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón subst ituirà la Sra. Mireia Solsona 
Garriga en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.-  En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els seus estatuts, les modificacions efectuades anteriorment i la substitució i 
modificació que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
1.- D’acord amb l’art. 7.1 del Reglament del Consell d’Accessibilitat, formen part de 
l’òrgan Plenari del Consell, amb caràcter nat i per als càrrecs que s’indiquen, 
adaptat a la nova estructura de la Corporació, les persones següents: 

 
Presidència del Plenari: 

Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, President de la Diputació de Barcelona 
 
Vice-presidència 1a. del Plenari:  

Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 

 
Vice-presidència 2a. del Plenari:  

Il·lma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones. 

 
2.- La composició del Consell queda de la següent manera: 
 
Els vuit representants  de la Diputació de Barcelona, com a vocals  en el Consell  
són: 

 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 
- Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón 
- Sr. Josep Llobet Navarro 
- Sr. Marc Castells Berzosa 
- Sr. J. Recaredo Vidiella Roca 
- Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
- Sra. Esmeralda Campañà Garcia 
- Sra. Noemí Ayguasenosa Soro 

 
Segon.-  Llevat que els propis Estatuts i/o la normativa específica prevegin un període 
diferent, totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg 
del mandat, quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o 
es modifiquin abans.  
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En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en 
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua 
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma 
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven 
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la 
Corporació.   
 
Tercer.-  Notificar els acords precedents als ens afectats per la modificació i a les 
persones interessades, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
5.- Donar compte del decret de la Presidència, núm.  11790/14, de data 4 de 
desembre, que acorda encarregar a la Secretaria Gen eral i a la Intervenció 
General diverses actuacions en relació amb l’adequa ció dels estatuts dels 
consorcis que integren el sector públic de la Diput ació de Barcelona, a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i so stenibilitat de l’Administració 
Local.-  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: 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJAPC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que disposa, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30.10.14, va adoptar l’acord 
número 135/14 mitjançant el qual, tot donant compliment a la DA 12a de la LBRL, en la 
redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels ens vinculats o 
dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu sector públic local, 
en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i màxim dels 
membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució bruta anual 
als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació amb els 
ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Les modificacions normatives assenyalades incideixen en els àmbits jurídics i 
economicofinancers dels catorze consorcis que formen part del sector públic de la 
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Diputació de Barcelona. Aquest fet, unit a la naturalesa heterogènia dels susdits 
consorcis, fan necessari l’estudi detallat sobre l’adaptació dels seus Estatuts a la L 
27/2013, de 30 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Atesos aquests antecedents, es creu adient encarregar a la Secretaria General 
l’elaboració d’un Informe sobre l’adequació dels estatuts dels Consorcis integrats en el 
sector públic de la Diputació de Barcelona a la L 27/2013, de 30 de desembre, de 
racionalitat i sostenibilitat de l’Administració Local i encarregar a la Secretaria General i 
a la Intervenció General l’elaboració d’una proposta d’Instruccions sobre mesures i 
criteris per procedir a l’adaptació dels estatuts, així com els respectius projectes 
d’articulat de les modificacions estatutàries que es considerin necessàries, per a la 
qual cosa els responsables de la Secretaria General i la Intervenció General 
formularan les consultes que es considerin adients a les Direccions i Gerències dels 
Consorcis afectats, així com a les Direccions, Gerències i Serveis de la mateixa 
Diputació de Barcelona. 
 
Finalment, d’aquestes actuacions es considera oportú donar-ne compte a la Junta de 
Govern de la Corporació, atesa la seva competència en relació amb l’adopció de 
mesures i l’establiment de criteris de coordinació general (Refosa 1/2014, apartat 
3.4.h), així com a la Comissió de treball per al seguiment i avaluació del possible 
impacte de les reformes legislatives, estatal i autonòmica dels governs locals, creada 
pel Decret de la Presidència núm. 7120/2013, de 29 de juliol de 2013. 
 
En virtut de tot això i vist l’apartat 2.4.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 
de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013), 
 

RESOLC 
 
Primer.-  ENCARREGAR a la Secretaria General l’elaboració d’un Informe sobre 
l’adequació dels Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de 
Barcelona a la L 27/2013, de 30 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de 
l’Administració Local. 
 
Segon.- ENCARREGAR a la Secretaria General i a la Intervenció General l’elaboració 
d’una proposta d’Instruccions sobre mesures i criteris per procedir a l’adaptació dels 
estatuts, així com els respectius projectes d’articulat de les modificacions estatutàries 
que es considerin necessàries, per a la qual cosa els responsables de la Secretaria 
General i la Intervenció General formularan les consultes que es considerin adients a 
les Direccions i Gerències dels Consorcis afectats, així com a les Direccions, 
Gerències i Serveis de la mateixa Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern i a la Comissió de 
treball per al seguiment i avaluació del possible impacte de les reformes legislatives, 
estatal i autonòmica, dels governs locals, creada pel Decret de la Presidència núm. 
7120/2013, de 29 de juliol de 2013. 
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6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs 126/2014, sobre 
denegació d’autorització d’obres, que acorda tenir per desistida la part actora, 
BOMAR 92 SL, i declara la finalització del procedim ent.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 8 de maig de 2014, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 7 d’abril de 2014, pel qual s’acordava 
comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el 
procediment núm. 126/2014-F, interposat per Bomar 92, SL contra el decret de la 
Diputació de Barcelona, que denegava l’autorització d’obres de construcció d’un mur 
amb barbacoa a l’aresta exterior d’esplanació, a la carretera BV-5115, al terme 
municipal de Gualba. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 
17 de desembre de 2014, pel qual declara finalitzat el procediment com a 
conseqüència de l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui 
per desistida. 
 
Segons l’article 74 de la LJCA, les parts actores poden, en qualsevol moment anterior 
a dictar sentència, desistir de les seves pretensions. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va acordar 
delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, de 17 de desembre de 2014, que 
acorda tenir per desistida  Bomar 92, SL de la seva demanda en el procediment 
126/2014, en matèria d’autorització d’obres. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
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Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
62/2012, interposat per J.A.S.M. contra la resoluci ó que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys soferts en un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carreter a BV-1221, com a conseqüència 
de l’existència de grava a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 62/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per J.A.S.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 25 de 
novembre de 2011, que acordava l’arxivament de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial, formulada pel recurrent, pels danys derivats de l’accident de trànsit que va 
tenir lloc a la carretera BV-1221, a causa de l’existència de grava a la calçada. 
 
El 27 de juliol de 2011, va tenir entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona l’escrit de J.A.S.M. en què formulava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial abans esmentada. 
 
El 23 de setembre de 2011, es va requerir al recurrent perquè presentés una sèrie de 
documentació per a l’admissió de la reclamació presentada. Aquesta documentació no 
va ser aportada en el termini concedit, per la qual cosa, i de conformitat amb l'article 
71.1 de la LPAC, és procedent l’arxivament de les actuacions per tenir per desistit al 
recurrent. 
 

D’acord amb els fonaments jurídics que consten en la sentència, es determina 
expressament que la resolució objecte del procediment és conforme a dret. 
 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 

En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment 62/2012, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per J.A.S.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, 
de 25 de novembre de 2011, que acordava l’arxivament de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial, formulada pel recurrent, pels danys derivats de l’accident 
de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1221, i confirma la resolució per ser 
ajustada a dret. 
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
51/2013, interposat per R.C.M. contra la desestimac ió, per silenci administratiu, 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial for mulada pels danys derivats de 
la caiguda que va patir quan circulava en bicicleta  per la carretera BV-1415, a 
causa del mal estat de la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 51/13, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat 
per R.C.M. contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys derivats de l’accident 
que va patir el recurrent quan circulava amb bicicleta per la carretera BV-1415 i va 
caure a causa del mal estat de la calçada. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es determina 
expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora 
i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis de 
vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va acordar 
delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment núm. 51/13, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per R.C.M. contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb 
els danys derivats de l’accident que va patir el recurrent quan circulava amb bicicleta 
per la carretera BV-1415 i va caure a causa del mal estat de la calçada, ja que no es 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

23/158 

donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en 
especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
111/2013, interposat per C.C.A. i Reale Autos y Seg uros Generales, SA, contra la 
resolució que desestimava la reclamació de responsa bilitat patrimonial 
formulada pels danys soferts en un accident de tràn sit que va tenir lloc a la 
carretera B-510, com a conseqüència de l’existència  d’una taca de gasoil o 
similar a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 111/13, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat 
per C.C.A. i Reale Autos y Seguros Generales, SA contra la resolució, de 28 de gener 
de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-510, a causa de l’existència d’una taca de gasoil o substància similar a la 
calçada. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es determina 
expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora 
i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis de 
vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va acordar 
delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment núm. 111/13, que desestima el recurs 
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contenciós administratiu interposat per C.C.A. i Reale Autos y Seguros Generales, SA 
contra la resolució, de 28 de gener de 2013, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-510, a causa de l’existència 
d’una taca de gasoil o substància similar a la calçada, ja que no es donen els requisits 
legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa 
efecte. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
 
10.- Dona compte del decret de la Presidència, núm.  11167/14 de data 28 de 
novembre de 2014, d’interposició de recurs d’empara , davant el Tribunal 
Constitucional, contra la sentència i la interlocut òria dictades pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’ap el·lació núm. 13/2014 relatiu a 
la demanda promoguda per 22 funcionaris de la categ oria d’oficial conductor de 
vehicles, grup C2.-  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: 
 
En data de 16 de maig de 2012 vint-i-dos funcionaris de la Diputació de Barcelona 
enquadrats en la categoria d’oficial conductor de vehicles, grup C-2, van promoure una 
sol·licitud demanant l’impuls d’una convocatòria de promoció interna al grup C-1, i com 
a petició subsidiària, el reconeixement de dret a percebre els complements retributius 
propis del Grup C-1, amb efectes retroactius. Justificaven aquesta sol·licitud basant-se 
en el fet que desenvolupaven idèntiques funcions que els conductors classificats en el 
grup C-1. 
 
Per Decret del president de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns d’11 de juliol de 2012, 
es va desestimar l’anterior sol·licitud amb els arguments que la normativa de carrera 
professional de la Diputació de Barcelona no estava obligada a aprovar anualment 
convocatòries de promoció interna per canvi de grup i tampoc existia obligació 
d’aplicar les conseqüències que derivaven del canvi de grup, afegint que no era 
possible accedir a les retribucions del grup superior sense superar el corresponent 
procés de carrera. 
 
Els afectats per aquesta resolució van promoure demanda davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, interessant la nul·litat del decret d’11 de 
juliol de 2012 abans referit, i de manera indirecta contra la relació de llocs de treball de 
la Diputació de Barcelona, amb les següents pretensions: 1) reconeixement del dret a 
percebre els complements per igualtat de funcions propis de la categoria d’oficial 
especial conductor, grup C-1, amb efectes retroactius al seu accés a la condició 
d’oficial conductor, grup C-2,  i 2) reconeixement del dret a percebre igual sou base per 
igualtat de funcions. 
 

La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona (en endavant, 
JCAB), de 13 de setembre de 2013, va estimar íntegrament la demanda de la part 
actora amb el següent abast: 
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1.- Reconèixer el dret dels actors a percebre els complements per igualtat de 
funcions corresponents als oficials especials conductor, grup C-1. 
 
2.-  Amb efectes retroactius al seu accés a la condició d’oficial conductor, grup C-2. 
 
3.- Així com el dret a percebre igual salari per igualtat de funcions i per plena 
equiparació amb el grup C-1. 

 
Per escrit presentat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en endavant, 
TSJC) en data 30 de maig de 2014 la Diputació de Barcelona va interposar el recurs 
d’apel·lació  núm. 13/2014 contra l’anterior Sentència. 
 
En data 2 d’abril de 2014 es va dictar la Sentència d’aquest Tribunal resolent 
l’apel·lació promoguda per aquest part contra la Sentència del JCAB, de 13 de 
setembre de 2013. La part dispositiva de l’esmentada sentència, era del següent tenor: 
 
“Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Diputación de Barcelona 
contra la sentencia 236/13 del Juzgado Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona de 13 de 
septiembre de 2013 que conformamos a excepción de lo relativo a los efectos retroactivos del 
abono a los recurrentes de las diferencias retributivas correspondientes a los complementos 
asignados a los oficiales especiales conductores, y que procede establecer en los cuatro años 
anteriores a la fecha de la reclamación administrativa de 16b de mayo de 2012, quedando 
igualmente excluido el derecho a percibir igual salario base que el correspondiente al grupo C1” 
 
En data 15 d’abril de 2014 la part apel·lada, va promoure un escrit d’aclaració de 
conformitat amb l’article 267 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (en endavant, 
LOPJ) 
 
Mitjançant la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, de 9 de 
maig de 2014, es va desestimar l’aclaració demanada per la part apel·lada. 
 
En data de 16 de maig de 2014 la Sala va dictar una provisió que obria un incident de 
nul·litat respecte la Sentència que havia dictat, per considerar que aquesta podia ser 
contradictòria amb altres sentències dictades per la Sala, i per un possible error 
involuntari en la seva transcripció. 
 
Per escrit, presentat el 30 de maig de 2014, la Diputació de Barcelona va formular 
al·legacions en contra d’aquesta provisió de la Sala, argumentant que no estava 
legitimada per promoure l’incident de nul·litat d’actuacions a tenor de l’article 241 de la 
LOPJ, la qual cosa provocava la seva nul·litat, i que el contingut imprecís i indeterminat 
de la provisió de 16 de maig de 2014, tant des del punt de vista fàctic com jurídic, 
situava en una posició d’indefensió a la Diputació de Barcelona 
 
Mitjançant la interlocutòria de 19 de juny de 2014 la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC va acordar anul·lar la sentència de 2 d’abril de 
2014 i les actuacions seguides a partir del moment posterior a l’assenyalament per a 
“votación y fallo”, a efectes que es dicti una nova Sentència. 
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La Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC va dictar una nova 
sentència, amb data de 20 de juny de 2014, estimant parcialment el recurs d’apel·lació 
interposat per la Diputación de Barcelona contra la sentència del Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 15 de Barcelona, que la confirmava íntegrament llevat els efectes 
retroactius de les diferències retributives que la Sala establia en els quatre anys 
anteriors a la data de la reclamació administrativa presentada el 16 de maig de 2012. 
 
No obstant això, la referida Sentència no donava resposta al motiu cinquè del recurs 
d’apel·lació a través del qual s’interessava que les diferències retributives, d’acord amb 
el principi de legalitat, s’havien d’establir en relació amb les retribucions 
complementàries, però que s’havien d’excloure les retribucions bàsiques de la 
condemna, atès que aquestes últimes estan vinculades a la pertinença del funcionari a 
un grup de classificació però no al lloc ocupat ni a les efectives tasques 
desenvolupades. 
 
La Diputació de Barcelona va interposar un incident de nul·litat d’actuacions mitjançant 
escrit presentat el 23 de setembre de 2014 posant de manifest aquesta falta de 
resposta al motiu cinquè del recurs d’apel·lació, que ha estat desestimat mitjançant 
interlocutòria de la Sala de 14 d’octubre de 2014. Tan l’esmentada sentència com la 
interlocutòria que desestima l’incident de nul·litat d’actuacions no són susceptibles de 
recurs ordinari. 
 
Considerem que la Sentència dictada per la Sala així com la interlocutòria que 
desestima l’incident de nul·litat d’actuacions, vulneren l’article 24.1 CE que consagra el 
dret a la tutela judicial efectiva, per incongruència omissiva, al no donar resposta a un 
dels motius del recurs d’apel·lació que la Sala devia de conèixer i resoldre, sense que 
les mateixes Sentència i Interlocutòria hagin tampoc donat una resposta tàcita o 
implícita a aquella pretensió, per la qual cosa resultaria procedent la interposició d’un 
recurs d’emparament en contra de les dos resolucions judicials. 
 

La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona interposi 
aquest recurs d’empara, per la qual cosa procedeix designar lletrat perquè es faci 
càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 

Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Interposar un Recurs d’Empara, davant del Tribunal Constitucional, contra la 
Sentència núm. 540/2014, de 20 de juny de 2014 i la Interlocutòria de data 14 
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d’octubre de 2014, dictades per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el Recurs d’Apel·lació 
núm. 13/2014. 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics de 
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 defensa judicial de la Corporació en el recurs 
esmentat, i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir. 
 
Tercer.-  Designar la procuradora dels tribunals senyora Montserrat Sorribes Calle 
perquè es faci càrrec de la representació de la Diputació de Barcelona en la tramitació 
del Recurs d’Empara contra la Sentència núm. 540/2014 i la Interlocutòria de data 14 
d’octubre de 2014, ambdues dictades per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Recurs d’Apel·lació 
núm. 13/2014, i autoritzar el pagament de les despeses que pugui generar la seva 
intervenció. 
 
11.- Donar compte del decret de la Presidència, núm . 11479/14 de data 5 de 
desembre de 2014, d’interposició de recurs d’apel·l ació contra la sentència que 
estimà el recurs núm. 305/2013 interposat per A.B.M . contra el decret que li 
imposava una sanció de destitució del càrrec de ...  i una sanció de setze dies de 
suspensió amb pèrdua de les retribucions.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
Per decret de data 16 de setembre de 2013, la Diputació de Barcelona va acordar 
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 305/2013, interposat pel 
senyor A. B. M. contra el Decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, de data 29 de maig de 2013, que imposava a 
l’actor una sanció de destitució del càrrec de .... i una sanció de setze dies de funcions 
amb pèrdua de les retribucions corresponents.  
 
En data 14 de novembre de 2014 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona ha dictat sentència que estima el recurs interposat, anul·la el Decret 
impugnat i declara la reposició del senyor B. en el lloc de feina que ocupava abans de 
la resolució impugnada així com l’abonament de les retribucions corresponents al 
període de suspensió. 
 
La referida sentència estableix que contra la mateixa es pot interposar recurs 
d’apel·lació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
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 
interposar recurs d’apel·lació en defensa dels interessos de la Corporació. 
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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 interposar 
recurs d’apel·lació, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de 
la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Interposar davant el Tribunal Superior Justícia de Catalunya recurs 
d’apel·lació contra la sentència de data 14 de novembre de 2014, dictada en el recurs 
contenciós administratiu número 305/2013, interposat pel senyor A. B. M. contra el 
Decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, de data 29 de maig de 2013, que imposava a l’actor una sanció de 
destitució del càrrec de .... i una sanció de setze dies de funcions amb pèrdua de les 
retribucions corresponents.  
 

Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 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 de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 

12.- Donar compte del decret de la Presidència, núm . 11728/14 de data 15 de 
desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutja t Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 335/2014-B interposat per G.G.V. contra 
el decret que desestimava la reclamació de responsa bilitat patrimonial 
formulada pels danys soferts en un accident de tràn sit que va tenir lloc a la 
carretera BV-5003, a causa de la topada amb un porc  senglar que es trobava 
mort 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. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 335/2014-B, procediment abreujat, interposat pel senyor G. G. V., contra el 
Decret, de data 24 d'abril de 2014, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de l'accident de trànsit 
ocorregut el dia 30 de novembre de 2012, mentre el senyor G. circulava amb la 
motocicleta amb matrícula XXXXXX a l'altura del PK 3,5 de la carretera BV-5003, dins 
del terme municipal de Montmeló, a causa de la topada contra un porc senglar que es 
trobava mort a la calçada. 
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 24 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. 
335/2014-B, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona 
pel senyor G. G. V., contra el Decret, de data 24 d'abril de 2014, de desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials 
derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 30 de novembre de 2012, mentre el 
senyor G. circulava amb la motocicleta amb matrícula XXXXXX a l'altura del PK 3,5 de 
la carretera BV-5003, dins del terme municipal de Montmeló, a causa de la topada 
contra un porc senglar que es trobava mort a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 335/2014-B, procediment abreujat, 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. 
 

13.- Donar compte del decret de la Presidència, núm . 12135/14 de data 18 de 
desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutja t Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 475/2014-3 i nterposat per M.C.A.A. contra 
la resolució que li imposava la sanció d’un any, si s mesos i un dia de suspensió 
de funcions i pèrdua de retribucions, així com cont ra la posterior resolució que 
desestimava la sol·licitud de suspensió.-  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. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 475/2014-3, 
procediment abreujat, interposat per la senyora M. C. A. A., contra la Resolució de la 
presidència delegada de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de 
data 18 de juliol de 2014, que imposava a la senyora A. les sancions d'un any i 1 dia i 
sis mesos de suspensió de funcions, i la Resolució del mateix òrgan de data 5 de 
setembre de 2014, que desestimava la sol·licitud de suspensió del Decret anterior, 
ambdues dictades en el marc de l'expedient disciplinari ED-1/2014. 
 

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. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 475/2014-3, procediment abreujat, 
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interposat per la senyora M. C. A. A., contra la Resolució de la presidència delegada 
de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de data 18 de juliol de 
2014, que imposava a la senyora A. les sancions d'un any i 1 dia i sis mesos de 
suspensió de funcions, i la Resolució del mateix òrgan de data 5 de setembre de 2014, 
que desestimava la sol·licitud de suspensió del Decret anterior, ambdues dictades en 
el marc de l'expedient disciplinari ED-1/2014. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 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. 
 
14.- Donar compte del decret de la Presidència, núm . 12237/14 de data 19 de 
desembre de 2014, de compareixença, davant el Jutja t Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 484/2014-D interposat per P.R.B. contra 
la resolució que deixava sense efecte la seva adscr ipció com a .... i l’adscriu al 
lloc 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 Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 484/2014-D, 
procediment abreujat, interposat pel senyor P. R. B. contra la resolució del president 
delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns, de 23 de juliol de 2014, que deixa 
sense efecte l'adscripció del senyor R. com a XXXXX, i l'adscriu al lloc de treball 
XXXX. 
 
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 
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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.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 484/20147-D, procediment abreujat, 
interposat pel senyor P. R. B., contra la resolució del president delegat de l'Àrea 
d'Hisenda i Recursos Interns, de 23 de juliol de 2014, que deixa sense efecte 
l'adscripció del senyor R. com a XXXX i l'adscriu al lloc de treball XXXXX. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 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. 
 
15.- Donar compte del decret de la Presidència, núm . 12860/14 de data 23 de 
desembre de 2014, de compareixença en les diligènci es prèvies núm. 939/2012 
que se segueixen en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Mollet  
del Vallès amb motiu de l’accident de trànsit que v a tenir lloc a la carretera BV-
5001.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda 
donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Mollet, mitjançant cèdula de data 
17 de gener de 2013, va citar la Diputació de Barcelona per comparèixer com a 
perjudicada  en  les Diligències Prèvies núm. 939/2012-N, que es tramiten en aquell 
Jutjat amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 21 d’octubre de 2012 a la 
carretera BV-5001. 
 
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, com a perjudicada, en les Diligències Prèvies núm. 939/2012-
N, que es tramiten en aquell Jutjat, amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 
21 d’octubre de 2012 a la carretera BV-5001. 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 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 procediment  esmentat. 
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar les mesures 
i els criteris que hauran de regir l’adequació dels  estatuts dels consorcis que 
integren  el sector públic de la Diputació de Barce lona, a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’ Administració Local, i a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 
de reforma administrativa.-  Fou retirat el present Dictamen. 
 
17.- Ratificació del Decret de la Presidència, núm.  12064/14 de data 18 de 
desembre de 2014, que acorda designar representant de la Diputació per a la 
reunió del Patronat de la Fundació CIDOB, Centre d’ Informació i Documentació 
Internacional de Barcelona, del dia 22 de desembre 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 està representada en el Patronat de la Fundació CIDOB- 
Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona  pel seu President, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, i per substitució, pel Diputat Il·lm. Sr. Joan 
Carles Garcia Cañizares. 
 
El Patronat ha convocat sessió pel dia 22.12.2014, a la qual ni el Sr. Esteve ni el Sr. 
Garcia Cañizares podran assistir per coincidir amb actes institucionals inajornables. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder substituir el 
seu President en el patronat de la Fundació. 
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que no convocarà la 
propera sessió fins el mes de gener de 2015. 
 
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. Jordi Castells Masanes, representant d’aquesta Corporació en 
el Patronat de la Fundació CIDOB- Centre d'Informació i Documentació Internacionals 
a Barcelona, en substitució del Sr. Salvador Esteve Figueras, només per assistir a la 
sessió convocada pel dia 22.12.2014. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la Fundació i a l’interessat, per al seu coneixement 
i efectes oportuns. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el model 
d’addenda al conveni de “Projectes de cooperació al  desenvolupament”, 
gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolup ament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, el model tipus del qual e s va aprovar en el marc de la 
resolució del Catàleg de serveis de l’any 2014 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 de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2014, 
va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, el Catàleg de serveis de l’any 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per 
a la concessió de recursos. 
 
La Junta de Govern, en sessió de 29 de maig de 2014, en el marc de la resolució de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de l’esmentat Catàleg,  va concedir 
diversos ajuts econòmics del recurs “Projectes de cooperació al desenvolupament”, 
gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions 
Internacionals, i va aprovar el text del conveni tipus mitjançant el qual aquests ajuts 
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s’havien de formalitzar. D’acord amb el conveni, els ens destinataris han de transferir 
l’import de l’ajut al municipi del Marroc per a la realització de l’actuació. 
 
Segons informe del cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament tramès a la 
direcció de Serveis de Cooperació Local, i que s’annexa al present dictamen: 
 
“Una vegada signat el conveni, alguns ens destinataris han manifestat a aquesta 
Diputació que es troben amb dificultats per realitzar directament la transferència al 
municipi del Marroc. Segons la informació facilitada per un dels ens destinataris, “els 
ajuntaments del Marroc no estan habilitats legalment per rebre i gestionar fons 
estrangers. Igualment, encara que es recolzin en associacions locals per a la posada 
en marxa de projectes de cooperació, l’associació tampoc podria ingressar els fons en 
qüestió en el compte de l’ajuntament. Les “comptes d’affectation spécifique” 
requereixen d’un procés de creació molt complexa que només algunes administracions 
han posat en marxa i que no garantitzen en absolut que posteriorment l’ajuntament 
pugui executar correctament aquests fons. 
 
Els ens destinataris afectats són els següents: 
 
Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 

Ajuntament de 
Granollers XXXXXXX 

Projecte de col·laboració i assistència 
per a la millora de les competències en 
governança i la planificació estratègica 
de la comunitat de Sidi Rahal (Marroc) 

14/Y/107522 

Ajuntament de 
Tordera XXXXXXX 

Enfortiment institucional del govern 
local de Fez en l'àmbit de 
l'Emprenedoria Juvenil. 

14/Y/107498 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

XXXXXXX 
Suport a les polítiques locals de 
dinamització del teixit productiu local a 
Chefchaouen-Marroc 

14/Y/107500 

 
Per fer front aquests fets, els ens destinataris plantegen que sigui una entitat 
marroquina, contrapart del projecte, qui tingui la funció de rebre la transferència 
econòmica, el pagament de les factures i la justificació econòmica comptant sempre 
amb la conformitat i sota la supervisió del municipi del Marroc. El municipi del Marroc 
serà qui liderarà i executarà el projecte i l’entitat tindrà un rol de col·laboradora amb el 
municipi de referència. Des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament entenem 
que aquesta solució no desvirtua el paper dels municipis marroquins com a contrapart 
del projecte i està alineada amb l’esperit d’aquest recurs, que és el de promoure les 
relacions estables de treball entre municipis catalans i municipis del Sud amb la 
finalitat de promoure l'enfortiment institucional dels governs locals del Sud i reforçar els 
processos de desenvolupament institucional, econòmic i social dels països tercers. 
 
Tenint en compte la situació exposada i atès que la voluntat de l’Oficina de Cooperació  
al Desenvolupament és que es puguin executar les actuacions aprovades, es proposa 
la modificació del conveni original per tal que l’import es transfereixi a l’entitat 
col·laboradora amb el municipi del Marroc.” 
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En vista de l’anterior, atès que és voluntat de la Diputació que les actuacions objecte 
d’ajut es puguin executar amb normalitat, cal aprovar una addenda modificativa del 
conveni original, segons el previst al pacte 8.4 del referit conveni, que permeti que 
l’import es transfereixi a l’entitat col·laboradora amb el municipi del Marroc. 
 
Vistos els apartats 12.2.c) i 12.3.c) de la Refosa núm. 1/2015, 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 8 de gener de 
2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener de 
2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR, d’acord amb informe del cap de l’Oficina de Cooperació 
Desenvolupament, el model d’addenda al conveni de “Projectes de cooperació al 
desenvolupament” que es transcriu a continuació, gestionat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, el model 
tipus del qual es va aprovar per acord de la Junta de Govern en sessió de 29 de maig 
de 2014, en el marc de la resolució del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”,  
 

“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC  

 
Dades identificatives 
Codi XGL <Codi XGL> 
Ens destinatari <Nom ens> 
NIF <NIF> 
Actuació <Actuació> 
Tipus de recurs  Recurs econòmic 
Classe de recurs  Ajut econòmic 

Aportació any 2014 Aportació any 2015 Aportació total 
Aportació de la Diputació 

<Import> euros  <Import> euros <Import> euros 
Aportació de l’ens destinatari <Import> euros 

Àmbit de concertació 
Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals 

Centre gestor Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 8/1/2015 (núm. 5/15), 
publicat al BOPB de 13/1/2015, epígraf <epígraf>, que atribueix a <òrgan> la competència 
per <competència>; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en 
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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 / ENS <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament 
autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 30 de gener de 2014, va 

aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, el Catàleg de serveis 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió de recursos. 

II. Vist que l’<ens destinatari> va sol·licitar a la Diputació per a aquest exercici la 
concertació d’un ajut econòmic per a l’actuació  <especificar>. 

III. Vist que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 29 de maig de 2014, en el 
marc de la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
2014,  va concedir un ajut econòmic a <ens destinatari>, d’import <import>, i va 
aprovar el text del conveni tipus mitjançant el qual aquest ajut s’ha de formalitzar. 
D’acord amb l’esmentat conveni aquest ha de transferir un import de <import> al 
municipi <nom> del Marroc per a la realització de l’actuació. 

IV. Una vegada signat el conveni, l’ens destinatari ha manifestat a aquesta Diputació que, 
ateses les particularitats del Marroc, es troba amb dificultats per realitzar directament 
la transferència al municipi <nom>. 

V. I, per això, a fi que es pugui executar l’actuació, ha proposat modificar el conveni per 
tal que l’import es transfereixi a l’entitat <nom>, que col·labora amb el municipi del 
Marroc. S’acompanya a aquest conveni la documentació que acredita les funcions de 
l’entitat i del municipi en l’execució del projecte, entre elles qui rep l’import i qui 
executa l’actuació, i que compta amb la conformitat del referit municipi. 

VI. A efectes de la present addenda, el municipi <nom> i l’entitat <nom> seran 
considerats contrapart del projecte.  

VII. Atès que l’esmentada circumstància exigeix aprovar una addenda modificativa 
d’alguns pactes del conveni original que s’annexarà al conveni, formant part integrant 
del mateix, segons el previst al Pacte 8.4 de l’esmentat conveni. 

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

 
PACTES 

 
1. Modificació del Pacte 3 del conveni 

 
Les parts acorden que la referència a la contrapart del Pacte 3 del conveni es substituirà pel 
nom de l’entitat que rep la transferència. En conseqüència el text del Pacte 3 es substitueix 
pel següent: 
 
“La vigència del conveni s’estendrà des de la seva signatura per les parts fins que l’ens 
destinatari presenti la documentació de justificació final de despeses de l’actuació, la 
Diputació de Barcelona realitzi el pagament i, finalment, l’ens acrediti que ha realitzat la 
transferència a l’entitat <nom>, d’acord amb la forma i els terminis establerts en el present 
conveni.” 
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2. Modificació del Pacte 4 del conveni 
 
Es modifica els punts 6 i 7 del pacte 4 del conveni, amb la finalitat d’introduir la referència a 
l’entitat <nom> que rep les transferències al Marroc i treballa conjuntament amb el municipi 
<nom>.  
 
Els punts esmentats es substitueixen pel redactat que s’estableix a continuació: 

 
4.6. “La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. Del capítol 1 no seran elegibles les despeses de 
personal tècnic de l’ens sol·licitant dedicat al projecte, a excepció dels projectes de 
municipis de menys de 20.000 habitants els quals podran imputar fins a un màxim del 
20% de l’aportació de la Diputació. Del capítol 2 no seran elegibles les despeses de 
personal extern contractat per a la identificació i conceptualització del projecte, a 
excepció dels projectes de municipis de menys de 20.000 habitants els quals podran 
imputar fins a un màxim del 10% de l’aportació de la Diputació. Del capítol 4 com a 
mínim el 60% de l’aportació de la Diputació s’haurà de transferir a l’entitat <nom>, la 
qual rebrà els diners amb la finalitat d’executar, juntament i sota la direcció del 
municipi <nom> del Marroc, l’actuació.  

 
4.7. Les contraparts, d’acord amb la documentació a què es refereix l’antecedent V del 

conveni que acredita les seves funcions en l’execució del projecte, hauran de justificar 
a l’ens destinatari despeses de personal i despeses corrents en béns i serveis 
realitzades dins del període d’execució, per un import mínim al transferit, i de les 
quals n’informarà l’ens destinatari en la documentació de justificació de despeses que 
presenti a la Diputació.” 

 
3. Modificació del Pacte 5 del conveni 

 
Les parts convenen en modificar el Pacte 5 del conveni per aclarir que la transferència 
corresponent a la contrapart del Sud es realitzarà, ateses les dificultats del municipi 
marroquí <nom> per rebre diners de l’estranger, a l’entitat <nom>. Per aquesta raó es 
substitueix el redactat de l’apartat 4 del Pacte 5, pel següent: 

 
5.4. “En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l’import total de 

l’ajut per part de la Diputació de Barcelona a l’ens destinatari, aquest haurà de lliurar a 
la Diputació el corresponent comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o 
document equivalent i rebut de l’entitat <nom>) que acrediti que ha efectuat la/les 
transferència/es corresponents a l’entitat <nom> que, juntament i sota la direcció del 
municipi <nom> del Marroc, ha executat el projecte. La manca d’acreditació pot ser 
causa de revocació.” 

 
4. Manteniment dels Pactes no esmentats anteriormen t 
 
La present addenda modifica únicament els pactes esmentats amb anterioritat i s’annexa al 
conveni signat per les parts, formant part integrant del mateix. 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries del conveni original, que no han estat 
modificats expressament en aquesta addenda, es mantenen en vigor tal com van ser 
expressats en el conveni original. 
 
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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Segon.-  FORMALITZAR mitjançant el model d’addenda aprovat en l’acord anterior els 
següents ajuts del recurs “Projectes de cooperació al desenvolupament”: 
 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 

Ajuntament de 
Granollers XXXXXXXX 

Projecte de col·laboració i assistència 
per a la millora de les competències 
en governança i la planificació 
estratègica de la comunitat de Sidi 
Rahal (Marroc) 

14/Y/107522 

Ajuntament de 
Tordera XXXXXXXX 

Enfortiment institucional del govern 
local de Fez en l'àmbit de 
l'Emprenedoria Juvenil. 

14/Y/107498 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

XXXXXXXX 
Suport a les polítiques locals de 
dinamització del teixit productiu local a 
Chefchaouen-Marroc 

14/Y/107500 

 
Tercer. -  NOTIFICAR aquests acords als ens afectats. 
 

19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la relació 
individualitzada d’ajuts corresponents a la primera  resolució de concessió 
definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18/12/14, va aprovar el 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (AJG 735/14), amb l’objecte de generar ocupació i, en 
particular, fomentar l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben 
aturades o desocupades. 
 

El referit Programa s’articula en dues línies de suport: 
 

a. Línia de suport a l’ocupació local, que 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. Aquestes 
contractacions i/o nomenaments s’hauran d’efectuar en el marc de plans locals 
d’ocupació. 

 
b. Línia de suport a la reactivació econòmica local, que té per finalitat 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. 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. 
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D’acord amb l’article 15 del règim regulador del Programa, la concessió inicial dels ajuts 
es va realitzar en el mateix acte que va aprovar el Programa. 
 
D’acord amb l’article 16, per a l’efectivitat dels ajuts és necessari que els ens 
destinataris manifestin expressament l’acceptació dels ajuts concedits inicialment. 
 
D’acord amb l’article 17, realitzat el tràmit d’acceptació, la direcció de Serveis de 
Cooperació Local verificarà que aquesta s’ha efectuat en els termes establerts en el 
règim del Programa i que, en cas de redistribució entre línies de suport, no s’ha 
sobrepassat l’import total atorgat.  
  
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, a la Junta  de Govern.  
 
Atès que la resolució definitiva dels ajuts es podrà adoptar parcialment, a mesura que 
finalitzin les corresponents valoracions i instruccions. 
 
Atès que diversos ens han presentat l’acceptació dels seus ajuts concedits inicialment, 
es pot procedir a tramitar la resolució de la seva concessió definitiva. 
 
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa núm. 1/2015, 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 8/1/2015 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13/1/2015. 
 
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 relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals 
corresponents a la primera resolució de concessió definitiva del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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Ens destinatari NIF Línia de suport Import 
concedit (€)  Codi XGL Operació 

comptable Posició  Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
d'Argentona XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 121.832,15 15/X/200686 1503000133 1 G/30101/24100/46242 

Ajuntament 
d'Argentona XXXXXXXX Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
81.221,43 15/X/200694 1503000146 17 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Callús 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 45.245,92 15/X/200680 1503000133 2 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Callús XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 30.163,95 15/X/200683 1503000146 16 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 55.875,59 15/X/200662 1503000133 3 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
37.250,39 15/X/200663 1503000146 15 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Capolat 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 15.336,51 15/X/200673 1503000133 4 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Capolat 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
10.224,34 15/X/200675 1503000146 14 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Casserres XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 43.418,42 15/X/200705 1503000133 5 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Casserres XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 

28.945,61 15/X/200706 1503000146 13 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 43.732,87 15/X/200661 1503000133 6 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 

29.155,25 15/X/200660 1503000146 12 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 42.369,02 15/X/200658 1503000133 7 G/30101/24100/46242 
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Ens destinatari NIF Línia de suport Import 
concedit (€)  Codi XGL Operació 

comptable Posició  Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 

28.246,01 15/X/200659 1503000146 11 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Martorell 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 318.152,95 15/X/200711 1503000133 10 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Martorell XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 135.000,00 15/X/200714 1503000146 10 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Masies de Roda 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 17.712,61 15/X/200666 1503000133 9 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Masies de Roda 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
11.808,41 15/X/200667 1503000146 9 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Masquefa 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 166.289,17 15/X/200716 1503000133 11 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Masquefa 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
18.657,25 15/X/200720 1503000146 8 G/12200/94210/46243 

Ajuntament 
de Mura XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 15.755,01 15/X/200696 1503000133 12 G/30101/24100/46242 

Ajuntament 
de Mura 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
10.503,34 15/X/200699 1503000146 7 G/12200/94210/46243 

Ajuntament 
del Papiol 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 53.703,57 15/X/200664 1503000133 18 G/30101/24100/46242 

Ajuntament 
del Papiol 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
35.802,38 15/X/200665 1503000146 6 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 42.373,02 15/X/200668 1503000133 8 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
28.248,68 15/X/200670 1503000146 5 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Premià de Dalt XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 184.271,78 15/X/200721 1503000133 13 G/30101/24100/46242 
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Ens destinatari NIF Línia de suport Import 
concedit (€)  Codi XGL Operació 

comptable Posició  Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
8.000,00 15/X/200722 1503000146 4 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 18.696,54 15/X/200701 1503000133 14 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 12.464,36 15/X/200702 1503000146 3 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 52.443,43 15/X/200703 1503000133 15 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 

34.962,29 15/X/200704 1503000146 2 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 99.182,21 15/X/200724 1503000133 16 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
XXXXXXXX 

Línia de suport a la reactivació 
econòmica local 

66.121,48 15/X/200725 1503000146 18 G/12200/94210/46243 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

XXXXXXXX Línia de suport a l’ocupació local 41.328,84 15/X/200707 1503000133 17 G/30101/24100/46242 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

XXXXXXXX 
Línia de suport a la reactivació 

econòmica local 
27.552,56 15/X/200708 1503000146 1 G/12200/94210/46243 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 2.012.047,34 € (dos milions 
dotze mil quaranta-set euros amb trenta-quatre cèntims), amb càrrec de les 
aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu: 1.377.719,61 (un milió tres-
cents setanta-set mil set-cents dinou euros amb seixanta-un cèntims), amb càrrec de 
l’aplicació G/30101/24100/46242, i 634.327,73 € (sis-cents trenta-quatre mil tres-cents 
vint-i-set euros amb setanta-tres cèntims), amb càrrec de l’aplicació 
G/12200/94210/46243, segons allò indicat a l’acord primer. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats mitjançant la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
modificació de requisits dels ajuts del Programa co mplementari de suport a 
l’economia productiva local.-  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, 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 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 serveis, preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de cooperació 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 instruments de concertació elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les 
necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de 
situacions imprevistes o que requereixin d’una actuació específica. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 19 de desembre de 2013, va aprovar 
el Programa complementari “de suport a l’economia productiva local”, el seu règim 
regulador i va obrir convocatòria per la concessió d’ajuts corresponents a les línies de 
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de 
patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals” (Fase 2) (BOPB de 27 de desembre de 2013).  
 
L’esmentat règim estableix que les referides línies de suport es resoldrien pel 
procediment de concurrència competitiva, previ estudi de les sol·licituds presentades, i 
una vegada valorades i classificades de conformitat amb els criteris establerts. 
 
En data de 24 de juliol de 2014, la Junta de Govern de la Diputació va acordar resoldre 
la convocatòria de concessió d’ajuts corresponents a les línies de “finançament de la 
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reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i 
“finançament de la millora i el manteniment dels camins locals”.   
 
Amb posterioritat, per Dictamen de la Junta de Govern, de data 27 de novembre de 
2014, es varen aprovar les instruccions interpretatives del Programa complementari 
per la concreció del règim aplicable a les modificacions de les actuacions aprovades i 
a la justificació de les actuacions realitzades, amb la finalitat de definir un règim 
aplicable a les modificacions d’actuacions que han estat objecte de suport, en els 
casos en què no sigui possible executar aquestes actuacions en els termes previstos 
en formalitzar el tràmit de sol·licitud del Programa, en el marc de les línies de suport al 
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de 
patrimoni singular local” i al “finançament de la millora i el manteniment dels camins 
locals. 
 
L’objecte del programa, tal i com recullen els articles 1 i 2 del seu règim, es centra en 
el foment de l’ocupació, mitjançant la contribució al finançament d’aquelles despeses 
derivades de plans locals d’ocupació, tot apostant pel desenvolupament dels sectors 
productius del territori dels ens locals beneficiaris a mitjà i llarg termini; l’afavoriment 
d’inversions que contribueixin a dinamitzar a curt termini l’activitat econòmica, tot 
potenciant la competitivitat local i afavorint la captació d’inversió complementària 
pública o privada; i la generació d’ocupació , amb la voluntat de procurar un 
desenvolupament econòmic sostenible i territorialment equilibrat. 
 
A aquests efectes, els articles 30 i 31 del règim regulador del programa, estableixen, 
respectivament, les condicions de justificació de despesa i les clàusules i criteris que, 
als efectes de garantir un determinat volum d’ocupació , es poden adoptar per part 
dels ens locals destinataris del programa. Pel que fa al seu desenvolupament, l’article 
31.3 es remet a l’Annex III del mateix Dictamen “Recomanacions sobre l’aplicació de 
clàusules i criteris de valoració per a la generació d’ocupació en el marc del Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local”, que estableix una sèrie 
d’indicacions, previsions i recomanacions als ens destinataris dels ajuts amb l’objecte 
de procurar garantir  el foment de l’ocupació a través del finançament de les 
inversions, en desenvolupament de les previsions de l’article 2.2 del règim regulador.  
 
En el moment actual, els ens locals beneficiaris dels ajuts derivats de les línies de 
suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius 
de patrimoni singular local” i al “finançament de la millora i el manteniment dels camins 
locals” es troben iniciant els treballs relatius a les licitacions que se’n deriven o bé 
havent realitzat les contractacions associades, d’acord amb el sistema d’execució i 
justificació que estableix el règim regulador del Programa.  
 
Davant els dubtes expressats a la Diputació de Barcelona pels ens locals a l’hora 
d’utilitzar els formularis de justificació de despeses pel que fa a la consignació de les 
dades relatives al volum d’ocupació generat per a les obres executades, es fa 
necessari aprovar el present Dictamen amb l’objecte que, d’una banda, es procedeixi a 
modificar els formularis per tal d’eliminar els possibles equívocs en la seva utilització i, 
de l’altra, admeti que les inversions relatives a la línia de suport “finançament de la 
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millora i del manteniment dels camins locals” tinguin reflex pressupostari en un grup de 
programes dels considerats financerament sostenibles, sempre i quan aquest grup 
estigui relacionat amb l’objecte dels ajuts.  
 
Pel que fa a la modificació dels formularis de justificació de despeses, es procedeix a 
referenciar el volum d’ocupació generat , en els termes que es recullen en  el punt 
2.1 de l’Annex III del Dictamen d’aprovació del Programa complementari, entès com a 
nombre total de treballadors i treballadores que ha n estat ocupats en l’execució 
de l’obra , referit indistintament als treballadors/es nous que es trobaven en situació 
legal de desocupació i als treballadors/es preexistents que es trobaven contractats 
amb anterioritat a l’execució del contracte, en línia amb la interpretació sistemàtica de 
les disposicions de l’Annex III en relació amb els articles 1 i 2 del programa que 
n’estableixen el seu objecte, centrat en l’afavoriment de la generació d’ocupació i 
en procurar garantir el foment de l’ocupació . 
 
En els formularis de justificació, a més, es fa deixar constància de si els treballadors i 
treballadores referenciats que han estat vinculats al desenvolupament de l’actuació 
han estat contractats/des amb anterioritat a l’execució de l’obra (contractes 
preexistents) o bé es tracta de treballadors/es que es trobaven en situació de 
desocupació (nous contractes). 
 
En el cas d’obres per administració, d’acord l’establert pel número 4 de l’article 3 del 
règim regulador del programa i d’acord amb les modificacions introduïdes en el 
formulari de justificació per Dictamen de Junta de Govern de data 27 de novembre de 
2014 (BOPB d’11 de novembre de 2014), s’estableix que per a aquesta modalitat 
d’execució les despeses de personal només serien elegibles si aquesta despesa es 
realitza en el marc d’un pla local d’ocupació preexistent, i per tant, la justificació de 
despeses de personal s’ha de realitzar deixant constància de que la despesa de 
capítol 1 justificada es refereix a despesa corresponent a la contractació de persones 
en situació prèvia de desocupació. 
 
D’altra banda, d’acord amb les modificacions introduïdes en el formulari de justificació 
per Dictamen de Junta de Govern de data 27 de novembre de 2014 atesa la possible 
concurrència entre els ajuts atorgats en el marc de la línia de suport al “finançament 
dels plans locals d’ocupació” i aquells concedits en el si de les altres línies de suport 
d’aquest Programa complementari, quan l’execució d’obres es realitzi per pròpia 
administració, es va incloure en el formulari de justificació de despeses una declaració 
expressa d’inexistència de sobrefinançament i de no utilització de les mateixes 
despeses de personal per a la justificació dels diferents ajuts sol·licitats. 
 
En un altre ordre de coses, pel que fa a la línia de suport “finançament de la millora i 
del manteniment dels camins locals”, vista la naturalesa de les actuacions finançades, 
consistent en actuacions relatives a la millora i condicionament dels camins locals d’ús 
públic, es va considerar que les referides actuacions no havien de comportar pels 
municipis que les executarien despeses addicionals de manteniment durant la seva 
vida útil i, per això, també es va acordar finançar la despesa associada a aquests ajuts 
amb càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinat a inversions 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

47/158 

financerament sostenibles, de conformitat amb la disposició addicional 6a. de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Aquest finançament comportava per als ajuntaments destinataris els següents 
requisits: 
 

a) Que l’execució i justificació de les actuacions finançades a càrrec d’aquesta 
línia de suport no es realitzi més tard del 30 d’octubre de 2015. 

b) Que la inversió tingui reflex pressupostari en el grup de programa “454. Camins 
veïnals”, recollit en l’annex I de la Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

c) Que la inversió es realitzi a través del capítol 6 de despeses del municipi que 
en resulti l’executor, quedant excloses les despeses associades a les 
actuacions finançades que es refereixin a l’adquisició de mobiliari, estris i 
vehicles. 

d) Amb l‘última justificació de despeses, caldrà que el municipi beneficiari presenti 
memòria econòmica de la inversió, segons el model normalitzat, subscrita per 
l'alcalde/essa, i degudament informada per l'interventor/a de l'ens destinatari. 

 
Amb posterioritat a aquest acord s’ha detectat que aquestes inversions no només 
tenen reflex pressupostari en el grup de programa “454. Camins veïnals”, recollit en 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
 
La finalitat del referit requisit era assegurar que els ens destinataris, amb relació a les 
actuacions aprovades, complien les regles especials per al destí del superàvit 
pressupostari previstes en la disposició addicional 6a. de la Llei orgànica 2/2012. 
 
Aquesta finalitat es manté sempre que les actuacions tinguin un reflex pressupostari 
en un grup de programa dels considerats financerament sostenibles, sense que el 
tipus concret de grup sigui rellevant a aquests efectes, sempre i quan guardi relació 
amb l’objecte dels ajuts.  
 
Per això, en la mesura que el reflex pressupostari de les actuacions aprovades sigui 
en un grup de programa financerament sostenible que guardi relació amb l’objecte de 
la línia de suport, es considera que els ens destinataris estan donant compliment a la 
finalitat de l’ajut i, per això, cal procedir a modificar el requisit relatiu a què la inversió 
tingui necessàriament reflex pressupostari en el grup de programa “454. Camins 
veïnals”. 
 
Vistos els apartats 12.2.a), per delegació del President, i 12.1.b) de la Refosa núm. 
1/2015, 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 8 de gener de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de 13 de gener de 2015. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la modificació dels formularis de justificació de despeses amb 
codis P407, P408 i P413, relatius a les línies de suport “finançament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i 
“finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” del Programa  
complementari “de suport a l’economia productiva local”, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació, en sessió de 19 de desembre de 2013, (BOPB de 27 de 
desembre de 2013 en els termes que consten a l’Annex I del present Dictamen, 
d’acord l’expressat en la seva part expositiva, per tal de: 
 
a)  referenciar el volum d’ocupació generat que cal consignar, en els termes que es 
recullen en  el punt 2.1 de l’Annex III del Dictamen d’aprovació del Programa 
complementari “de suport a l’economia productiva local”, entès com a nombre total de 
treballadors i treballadores que han estat ocupats en l’execució de l’obra , referit 
indistintament als treballadors/es nous que es trobaven en situació legal de 
desocupació i als treballadors/es preexistents que es trobaven contractats amb 
anterioritat a l’execució del contracte. 
 
b) assenyalar que en el cas d’obres per administració, d’acord l’establert pel número 4 
de l’article 3 del règim regulador del programa i d’acord amb les modificacions 
introduïdes en el formulari de justificació per Dictamen de Junta de Govern de data 27 
de novembre de 2014, s’estableix que per a aquesta modalitat d’execució les 
despeses de personal només serien elegibles si aquesta despesa es realitza en el 
marc d’un pla local d’ocupació preexistent, i per tant, la justificació de despeses de 
personal s’ha de realitzar deixant constància de que la despesa de capítol 1 justificada 
es refereix únicament  a despesa corresponent a la contractació de persones en 
situació prèvia de desocupació, sempre i quan no existeixi sobrefinançament i que no 
s’utilitzin les mateixes despeses de personal per a la justificació dels diferents ajuts 
sol·licitats. 
 
Segon.- APROVAR la modificació del requisit dels ajuts corresponents a la línia de 
suport “finançament de la millora i del manteniment dels  camins locals” del Programa 
complementari de “suport a l’economia productiva local”, segons el qual les inversions 
han de tenir reflex pressupostari en el grup de programa “454. Camins veïnals”, recollit 
en l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, requisit que es va aprovar en l’acord setè del 
dictamen de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 24 de juliol de 2014 
(acord 373/14) i ADMETRE que les inversions tinguin reflex pressupostari en un grup 
de programa dels considerats financerament sostenibles relacionat amb l’objecte dels 
ajuts, de conformitat amb allò establert a la disposició addicional 16a del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, en els termes de la vigent Ordre HAP/419/2014, de 14 de març o 
en els termes de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, en cas de pressupostos 
elaborats abans de la seva entrada en vigor. 
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als ens afectats per publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis electrònic de la Diputació. 
 
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar 
complementar la relació dels ajuts concedits als en s locals destinataris, en el 
marc del Programa complementari de finançament de l es llars d’infants per al 
curs 2013-2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 201 2-2015”.-  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 el Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 
2013-2014, 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  (AJG 504/14). 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 18 de desembre de 
2014, va aprovar la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals 
destinataris, en el marc del referit Programa. 
 
La gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones, responsable de 
les actuacions aprovades en el marc del programa, ha elevat a la direcció de Serveis 
de Cooperació Local informe en què proposa complementar l’import atorgat inicialment 
amb l’objectiu d’assolir l'import de 875 EUR per alumne matriculat i equivalent del curs 
2013-2014, import que es va establir com a topall en el referit programa. 
 
Els termes de l’informe es reprodueixen a continuació: 
 
“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-
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. Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar en sessió de 18 de desembre de 2014, la concessió d’aquests ajuts, per un 
import total de 13.508.671,87 €, distribuïts entre els 24.533,11 alumnes equivalents, a 
raó de 550,63 €/alumne equivalent, i una distribució per ens local efectuada en funció 
del nombre total certificat per cadascun d’ells. 
 
Tanmateix, s’ha procedit a una revisió d’ofici de la valoració tècnica i de l’esmentada 
resolució, de la qual es desprèn que als municipis de Barberà del Vallès, Begues, 
Cardedeu, Cubelles, Polinyà, Rubí, Vallirana, Viladecavalls i Vilanova i la Geltrú se’ls 
ha concedit un import menor als que els correspondria per omissió en el moment de la 
valoració tècnica d’algunes dades de matriculació aportades, mentre que als municipis 
de Castellbell i el Vilar, Castellterçol, Cornellà, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu 
de Sasserra i Sant Fost de Campsentelles se’ls ha concedit major import del que 
pertocaria en funció de la capacitat màxima autoritzada pels centres. Cal esmentar que 
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en el cas de Sant Fruitós del Bages la subvenció concedida ha estat superior a la que 
correspondria per un error material en la mecanització de les dades.  
 
Atesa la necessitat de a) regularitzar els imports recentment concedits, i alhora b) la 
voluntat de complementar l’import individual atorgat per a cada plaça d’alumne i 
equivalent, es procedeix mitjançant aquest informe a establir els càlculs per a 
determinar es imports adients pel finançament de les escoles bressol municipals  
corresponent al curs 2013-2014, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
d’aquesta Corporació. 
 
Per fer el càlcul de la part pendent d’atorgar, s’ha procedit en primer lloc a calcular la 
part restant que complementa l’ajut individual per alumne. Prenent per base el màxim 
previst per la Generalitat de Catalunya de 875 € s’han restat els 550,63 € 
corresponents a l’anterior ajut, obtenint una diferència de 324,37 € per alumne. 
Aquesta xifra s’ha multiplicat pel total d’alumnes de cada ens local, però utilitzant les 
dades de matriculació apropiades i revisades. 
 
En segon lloc s’ha procedit a recalcular l’import corresponent a cada municipi en la 
primera part de l’ajut a partir de les dades de matriculació i capacitat revisades. Es fa 
la diferència entre aquest import i l’atorgat en la primera part, i que en els casos de 
municipis afectats resulta diferent per excés o defecte. 
 
Finalment es procedeix a la suma dels imports corresponents al segon ajut i a l’ajut 
regularitzat, si s’escau, resultant la quantitat que es pretén atorgar a cada ens en la 
nova resolució de concessió d’ajuts, d’acord amb el quadre annex. 
 
Com a conseqüència de la regularització efectuada, l’ajuntament de Sant Fruitós del 
Bages hauria d’haver rebut una aportació total menor a la ja concedida en la primera 
part de l’ajut, resultant deutor amb la Diputació per un import de 30.817.38 €. 
 
Atès l’exposat, es proposa atorgar els nous ajuts en la modalitat de fons de prestació, 
d’acord amb els criteris exposats, per un import total de 8.440.808,13€ (vuit milions 
quatre-cents quaranta mil vuit-cents vuit euros amb tretze cèntims)”. 
 
Vist que proposta de la gerència de Serveis d’Educació comporta la modificació del 
règim regulador del Programa complementari de finançament de les llars d’infants per 
al curs 2013-2014, en allò referit a la seva dotació econòmica (article 6). 
 
Atès que el sistema de càlcul de la quantitat que es pretén atorgar a cada ens en la 
nova resolució de concessió respon a criteris objectius i s’ha aplicat a tots els ens 
afectats en els mateixos termes, amb l’objectiu d’assolir l'import de 875 € per alumne 
matriculat i equivalent del curs 2013-2014, import que es va establir com a màxim en el 
règim regulador del programa. 
 
Atès que la modificació proposada no perjudica interessos de tercers sinó que redunda 
en benefici de tots els ens destinataris. 
 

Per tot l’exposat, es considera que cal promoure l’aprovació dels referits ajuts. 
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Vistos els apartats 12.2.d) de la Refosa núm. 1/2015, 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 8 de gener de 2015 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener de 2015. 
 

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 Programa complementari de finançament de les 
llars d’infants per al curs 2013-2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en 
el sentit que s’indica a continuació, als efectes de regularitzar i complementar els ajuts 
atorgats: 
 
Article 6.2. On diu: “Tanmateix, i als efectes de garantir la cobertura adequada dels 
costos derivats del funcionament de les llars d'infants municipals en aplicació de la 
distribució dels ajuts prevista en el present regim d'acord l'establert en l'article 7, es 
preveu la possibilitat d'incrementar la dotació prevista amb l'import no disposat del 
programa complementari pel sosteniment de les llars d'infants de titularitat municipal, 
aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el passat 24 de juliol, un 
cop resolt l'atorgament dels ajuts corresponents.” 
 
Ha de dir: 
 
 “Tanmateix, i als efectes de garantir la cobertura adequada dels costos derivats del 
funcionament de les llars d'infants municipals en aplicació de la distribució dels ajuts 
prevista en el present regim d'acord l'establert en l'article 7, es preveu la possibilitat 
d'incrementar la dotació prevista amb l'import no disposat del programa complementari 
pel sosteniment de les llars d'infants de titularitat municipal, aprovat per Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona el passat 24 de juliol, així com amb càrrec al 
pressupost de l’exercici 2015, un cop resolt l'ator gament dels ajuts 
corresponents, sense superar l'import de 875 € per alumne matriculat i 
equivalent del curs 2013-2014. ” 
 
Segon.-   APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals 
corresponents a la regularització referida en l’acord anterior, en la modalitat de fons de 
prestació.
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament 
d'Abrera 14/X/113739 122,2 67.286,98 67.286,98 0,00 39.638,01 39.638,01 106.925,00 

Ajuntament 
d'Alella 14/X/113734 61 33.588,43 33.588,43 0,00 19.786,57 19.786,57 53.375,00 

Ajuntament 
d'Alpens 

14/X/113735 4,96 2.731,12 2.731,12 0,00 1.608,88 1.608,88 4.340,00 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
14/X/113736 57 31.385,91 31.385,91 0,00 18.489,09 18.489,09 49.875,00 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 14/X/113737 107 58.917,41 58.917,41 0,00 34.707,59 34.707,59 93.625,00 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 14/X/113738 96 52.860,48 52.860,48 0,00 31.139,52 31.139,52 84.000,00 

Ajuntament 
d'Argentona 14/X/113559 129 71.031,27 71.031,27 0,00 41.843,73 41.843,73 112.875,00 

Ajuntament 
d'Artés 14/X/113740 91 50.107,33 50.107,33 0,00 29.517,67 29.517,67 79.625,00 

Ajuntament d'Avià 14/X/113741 38,2 21.034,07 21.034,07 0,00 12.390,93 12.390,93 33.425,00 
Ajuntament 

d'Avinyó 14/X/113742 38 20.923,94 20.923,94 0,00 12.326,06 12.326,06 33.250,00 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
14/X/113743 25 13.765,75 13.765,75 0,00 8.109,25 8.109,25 21.875,00 

Ajuntament de 
Badalona 

14/X/113744 403 221.903,89 221.903,89 0,00 130.721,11 130.721,11 352.625,00 

Ajuntament de 
Bagà 14/X/113745 16 8.810,08 8.810,08 0,00 5.189,92 5.189,92 14.000,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Balenyà 14/X/113562 74 40.746,62 40.746,62 0,00 24.003,38 24.003,38 64.750,00 

Ajuntament de 
Balsareny 

14/X/113746 21 11.563,23 11.563,23 0,00 6.811,77 6.811,77 18.375,00 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
14/X/113653 268 109.024,74 147.568,84 38.544,10 86.931,16 125.475,26 234.500,00 

Ajuntament de 
Begues 14/X/113747 100,6 55.338,32 55.393,38 55,06 32.631,62 32.686,68 88.025,00 

Ajuntament de 
Berga 

14/X/113748 79,6 43.830,15 43.830,15 0,00 25.819,85 25.819,85 69.650,00 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 14/X/113749 62 34.139,06 34.139,06 0,00 20.110,94 20.110,94 54.250,00 

Ajuntament del 
Bruc 14/X/113750 36 19.822,68 19.822,68 0,00 11.677,32 11.677,32 31.500,00 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

14/X/113751 24 13.215,12 13.215,12 0,00 7.784,88 7.784,88 21.000,00 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 14/X/113752 92 50.657,96 50.657,96 0,00 29.842,04 29.842,04 80.500,00 

Ajuntament de 
Cabrils 14/X/113753 76,6 42.178,26 42.178,26 0,00 24.846,74 24.846,74 67.025,00 

Ajuntament de 
Calaf 

14/X/113576 48,4 26.650,49 26.650,49 0,00 15.699,51 15.699,51 42.350,00 

Ajuntament de 
Calders 14/X/113563 19 10.461,97 10.461,97 0,00 6.163,03 6.163,03 16.625,00 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

14/X/113755 168 92.505,84 92.505,84 0,00 54.494,16 54.494,16 147.000,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 14/X/113754 30 16.518,90 16.518,90 0,00 9.731,10 9.731,10 26.250,00 

Ajuntament de 
Calella 

14/X/113756 100 55.063,00 55.063,00 0,00 32.437,00 32.437,00 87.500,00 

Ajuntament de 
Calldetenes 14/X/113757 73,4 40.416,24 40.416,24 0,00 23.808,76 23.808,76 64.225,00 

Ajuntament de 
Callús 14/X/113758 32 17.620,16 17.620,16 0,00 10.379,84 10.379,84 28.000,00 

Ajuntament de 
Canet de Mar 14/X/113759 125 68.828,75 68.828,75 0,00 40.546,25 40.546,25 109.375,00 

Ajuntament de 
Canovelles 14/X/113561 119 65.524,97 65.524,97 0,00 38.600,03 38.600,03 104.125,00 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

14/X/113760 29 15.968,27 15.968,27 0,00 9.406,73 9.406,73 25.375,00 

Ajuntament de 
Canyelles 

14/X/113761 53 29.183,39 29.183,39 0,00 17.191,61 17.191,61 46.375,00 

Ajuntament de 
Capellades 14/X/113762 55,6 30.615,03 30.615,03 0,00 18.034,97 18.034,97 48.650,00 

Ajuntament de 
Cardedeu 14/X/113763 179 45.603,18 98.562,77 52.959,59 58.062,23 111.021,82 156.625,00 

Ajuntament de 
Cardona 

14/X/113764 41 22.575,83 22.575,83 0,00 13.299,17 13.299,17 35.875,00 

Ajuntament de 
Carme 14/X/113577 21 11.563,23 11.563,23 0,00 6.811,77 6.811,77 18.375,00 

Ajuntament de 
Casserres 14/X/113765 23 12.664,49 12.664,49 0,00 7.460,51 7.460,51 20.125,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
14/X/113766 140 77.088,20 77.088,20 0,00 45.411,80 45.411,80 122.500,00 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
14/X/113767 38 21.474,57 20.923,94 -550,63 12.326,06 11.775,43 33.250,00 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

14/X/113578 90 49.556,70 49.556,70 0,00 29.193,30 29.193,30 78.750,00 

Ajuntament de 
Castellcir 14/X/113768 15 8.259,45 8.259,45 0,00 4.865,55 4.865,55 13.125,00 

Ajuntament de 
Castelldefels 14/X/113769 297,2 163.647,24 163.647,24 0,00 96.402,76 96.402,76 260.050,00 

Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
14/X/113579 21 11.563,23 11.563,23 0,00 6.811,77 6.811,77 18.375,00 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
14/X/113770 6 3.303,78 3.303,78 0,00 1.946,22 1.946,22 5.250,00 

Ajuntament de 
Castellgalí 14/X/113771 33 18.170,79 18.170,79 0,00 10.704,21 10.704,21 28.875,00 

Ajuntament de 
Castellolí 14/X/113684 18 9.911,34 9.911,34 0,00 5.838,66 5.838,66 15.750,00 

Ajuntament de 
Castellterçol 

14/X/113685 26 15.417,64 14.316,38 -1.101,26 8.433,62 7.332,36 22.750,00 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
14/X/113686 28 15.417,64 15.417,64 0,00 9.082,36 9.082,36 24.500,00 

Ajuntament de 
Centelles 14/X/113687 106,05 58.394,31 58.394,31 0,00 34.399,44 34.399,44 92.793,75 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Cercs 14/X/113560 8 4.405,04 4.405,04 0,00 2.594,96 2.594,96 7.000,00 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
14/X/113546 239 131.600,57 131.600,57 0,00 77.524,43 77.524,43 209.125,00 

Ajuntament de 
Cervelló 14/X/113564 71,52 39.381,06 39.381,06 0,00 23.198,94 23.198,94 62.580,00 

Ajuntament de 
Collbató 14/X/113541 68,4 37.663,09 37.663,09 0,00 22.186,91 22.186,91 59.850,00 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

14/X/113615 102 56.164,26 56.164,26 0,00 33.085,74 33.085,74 89.250,00 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

14/X/113616 601 333.681,78 330.928,63 -2.753,15 194.946,37 192.193,22 525.875,00 

Ajuntament de 
Cubelles 

14/X/113617 159 25.328,98 87.550,17 62.221,19 51.574,83 113.796,02 139.125,00 

Ajuntament de 
Dosrius 14/X/113618 48 26.430,24 26.430,24 0,00 15.569,76 15.569,76 42.000,00 

Ajuntament 
d'Esparreguera 14/X/113619 153 84.246,39 84.246,39 0,00 49.628,61 49.628,61 133.875,00 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
14/X/113565 276 151.973,88 151.973,88 0,00 89.526,12 89.526,12 241.500,00 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 14/X/113539 14 7.708,82 7.708,82 0,00 4.541,18 4.541,18 12.250,00 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 
14/X/113620 26 14.316,38 14.316,38 0,00 8.433,62 8.433,62 22.750,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Folgueroles 14/X/113621 95 52.309,85 52.309,85 0,00 30.815,15 30.815,15 83.125,00 

Ajuntament de 
Fonollosa 

14/X/113622 29,8 16.408,77 16.408,77 0,00 9.666,23 9.666,23 26.075,00 

Ajuntament de 
Font-rubí 14/X/113623 17 9.360,71 9.360,71 0,00 5.514,29 5.514,29 14.875,00 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
14/X/113580 210,6 115.962,68 115.962,68 0,00 68.312,32 68.312,32 184.275,00 

Ajuntament de la 
Garriga 

14/X/113624 102 56.164,26 56.164,26 0,00 33.085,74 33.085,74 89.250,00 

Ajuntament de 
Gelida 14/X/113625 96,8 53.300,98 53.300,98 0,00 31.399,02 31.399,02 84.700,00 

Ajuntament de 
Gironella 14/X/113626 59 32.487,17 32.487,17 0,00 19.137,83 19.137,83 51.625,00 

Ajuntament de la 
Granada 

14/X/113627 22,2 12.223,99 12.223,99 0,00 7.201,01 7.201,01 19.425,00 

Ajuntament de 
Granollers 14/X/113566 213 117.284,19 117.284,19 0,00 69.090,81 69.090,81 186.375,00 

Ajuntament de 
Gualba 14/X/113628 37 20.373,31 20.373,31 0,00 12.001,69 12.001,69 32.375,00 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
14/X/113630 10 5.506,30 5.506,30 0,00 3.243,70 3.243,70 8.750,00 

Ajuntament de 
Gurb 

14/X/113631 95 52.309,85 52.309,85 0,00 30.815,15 30.815,15 83.125,00 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
14/X/113632 588 323.770,44 323.770,44 0,00 190.729,56 190.729,56 514.500,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
14/X/113702 35 19.272,05 19.272,05 0,00 11.352,95 11.352,95 30.625,00 

Ajuntament 
d'Igualada 14/X/113633 185 101.866,55 101.866,55 0,00 60.008,45 60.008,45 161.875,00 

Ajuntament de 
l'Esquirol 14/X/113543 20 11.012,60 11.012,60 0,00 6.487,40 6.487,40 17.500,00 

Ajuntament de la 
Llacuna 14/X/113634 11,8 6.497,43 6.497,43 0,00 3.827,57 3.827,57 10.325,00 

Ajuntament de la 
Llagosta 

14/X/113635 107 58.917,41 58.917,41 0,00 34.707,59 34.707,59 93.625,00 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 14/X/113636 129 71.031,27 71.031,27 0,00 41.843,73 41.843,73 112.875,00 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 14/X/113567 72 39.645,36 39.645,36 0,00 23.354,64 23.354,64 63.000,00 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

14/X/113548 88 48.455,44 48.455,44 0,00 28.544,56 28.544,56 77.000,00 

Ajuntament de 
Lluçà 14/X/113637 8 4.405,04 4.405,04 0,00 2.594,96 2.594,96 7.000,00 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 14/X/113638 71 39.094,73 39.094,73 0,00 23.030,27 23.030,27 62.125,00 

Ajuntament de 
Manlleu 

14/X/113639 158 86.999,54 86.999,54 0,00 51.250,46 51.250,46 138.250,00 

Ajuntament de 
Manresa 14/X/113547 261 148.670,10 143.714,43 -4.955,67 84.660,57 79.704,90 228.375,00 

Ajuntament de 
Martorell 14/X/113593 255 140.410,65 140.410,65 0,00 82.714,35 82.714,35 223.125,00 

Ajuntament de 
Martorelles 

14/X/113594 54,94 30.251,61 30.251,61 0,00 17.820,89 17.820,89 48.072,50 
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59/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de les 
Masies de Roda 14/X/113595 15 8.259,45 8.259,45 0,00 4.865,55 4.865,55 13.125,00 

Ajuntament de les 
Masies de 
Voltregà 

14/X/113581 49,6 27.311,25 27.311,25 0,00 16.088,75 16.088,75 43.400,00 

Ajuntament de 
Masquefa 14/X/113596 104 57.265,52 57.265,52 0,00 33.734,48 33.734,48 91.000,00 

Ajuntament de 
Matadepera 14/X/113597 87 47.904,81 47.904,81 0,00 28.220,19 28.220,19 76.125,00 

Ajuntament de 
Mataró 

14/X/113598 773,76 455.547,21 426.055,47 -29.491,74 250.984,53 221.492,79 677.040,00 

Ajuntament de 
Mediona 14/X/113599 19,28 10.616,15 10.616,15 0,00 6.253,85 6.253,85 16.870,00 

Ajuntament de 
Moià 14/X/113610 73 40.195,99 40.195,99 0,00 23.679,01 23.679,01 63.875,00 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

14/X/113600 214 117.834,82 117.834,82 0,00 69.415,18 69.415,18 187.250,00 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 14/X/113601 248 136.556,24 136.556,24 0,00 80.443,76 80.443,76 217.000,00 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
14/X/113604 2 1.101,26 1.101,26 0,00 648,74 648,74 1.750,00 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

14/X/113603 19 10.461,97 10.461,97 0,00 6.163,03 6.163,03 16.625,00 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
14/X/113602 267 147.018,21 147.018,21 0,00 86.606,79 86.606,79 233.625,00 
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60/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Montesquiu 14/X/113606 5,8 3.193,65 3.193,65 0,00 1.881,35 1.881,35 5.075,00 

Ajuntament de 
Montgat 

14/X/113568 61 33.588,43 33.588,43 0,00 19.786,57 19.786,57 53.375,00 

Ajuntament de 
Montmajor 14/X/113569 11 6.056,93 6.056,93 0,00 3.568,07 3.568,07 9.625,00 

Ajuntament de 
Montmeló 14/X/113607 100,6 55.393,38 55.393,38 0,00 32.631,62 32.631,62 88.025,00 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
14/X/113608 72,6 39.975,74 39.975,74 0,00 23.549,26 23.549,26 63.525,00 

Ajuntament de 
Montseny 14/X/113609 4 2.202,52 2.202,52 0,00 1.297,48 1.297,48 3.500,00 

Ajuntament de 
Muntanyola 14/X/113605 6 3.303,78 3.303,78 0,00 1.946,22 1.946,22 5.250,00 

Ajuntament de 
Navarcles 

14/X/113549 64 35.240,32 35.240,32 0,00 20.759,68 20.759,68 56.000,00 

Ajuntament de 
Navàs 14/X/113611 65 35.790,95 35.790,95 0,00 21.084,05 21.084,05 56.875,00 

Ajuntament 
d'Òdena 14/X/113536 55 30.284,65 30.284,65 0,00 17.840,35 17.840,35 48.125,00 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

14/X/113540 51 28.082,13 28.082,13 0,00 16.542,87 16.542,87 44.625,00 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

14/X/113692 30 16.518,90 16.518,90 0,00 9.731,10 9.731,10 26.250,00 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

14/X/113550 117 64.423,71 64.423,71 0,00 37.951,29 37.951,29 102.375,00 
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61/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament 
d'Olivella 14/X/113693 20 11.012,60 11.012,60 0,00 6.487,40 6.487,40 17.500,00 

Ajuntament 
d'Olost 

14/X/113694 20 11.012,60 11.012,60 0,00 6.487,40 6.487,40 17.500,00 

Ajuntament 
d'Olvan 14/X/113691 13 7.158,19 7.158,19 0,00 4.216,81 4.216,81 11.375,00 

Ajuntament 
d'Òrrius 14/X/113695 12,32 6.783,76 6.783,76 0,00 3.996,24 3.996,24 10.780,00 

Ajuntament de 
Pacs del Penedès 14/X/113696 10,28 5.660,48 5.660,48 0,00 3.334,52 3.334,52 8.995,00 

Ajuntament de 
Palafolls 14/X/113697 103 56.714,89 56.714,89 0,00 33.410,11 33.410,11 90.125,00 

Ajuntament de  
Palau-solità i 
Plegamans 

14/X/113698 156 85.898,28 85.898,28 0,00 50.601,72 50.601,72 136.500,00 

Ajuntament de 
Pallejà 

14/X/113699 107,64 59.269,81 59.269,81 0,00 34.915,19 34.915,19 94.185,00 

Ajuntament de la 
Palma de 
Cervelló 

14/X/113585 40 22.025,20 22.025,20 0,00 12.974,80 12.974,80 35.000,00 

Ajuntament del 
Papiol 14/X/113551 58,4 32.156,79 32.156,79 0,00 18.943,21 18.943,21 51.100,00 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 14/X/113700 195 107.372,85 107.372,85 0,00 63.252,15 63.252,15 170.625,00 

Ajuntament de 
Perafita 

14/X/113586 4 2.202,52 2.202,52 0,00 1.297,48 1.297,48 3.500,00 

Ajuntament de 
Piera 14/X/113701 109 60.018,67 60.018,67 0,00 35.356,33 35.356,33 95.375,00 
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62/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Pineda de Mar 14/X/113703 214 117.834,82 117.834,82 0,00 69.415,18 69.415,18 187.250,00 

Ajuntament del 
Pla del Penedès 

14/X/113704 29 15.968,27 15.968,27 0,00 9.406,73 9.406,73 25.375,00 

Ajuntament de la 
Pobla de 

Claramunt 
14/X/113705 33,8 18.611,29 18.611,29 0,00 10.963,71 10.963,71 29.575,00 

Ajuntament de 
Polinyà 14/X/113552 157 51.208,59 86.448,91 35.240,32 50.926,09 86.166,41 137.375,00 

Ajuntament del 
Pont de Vilomara 

i Rocafort 
14/X/113713 52,6 28.963,14 28.963,14 0,00 17.061,86 17.061,86 46.025,00 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

14/X/113706 484,2 266.615,05 266.615,05 0,00 157.059,95 157.059,95 423.675,00 

Ajuntament de 
Prats de Lluçanès 14/X/113707 35,52 19.558,38 19.558,38 0,00 11.521,62 11.521,62 31.080,00 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 14/X/113587 10,6 5.836,68 5.836,68 0,00 3.438,32 3.438,32 9.275,00 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

14/X/113689 104,2 57.375,65 57.375,65 0,00 33.799,35 33.799,35 91.175,00 

Ajuntament de 
Premià de Mar 14/X/113708 74 40.746,62 40.746,62 0,00 24.003,38 24.003,38 64.750,00 

Ajuntament de 
Puigdàlber 14/X/113709 18 9.911,34 9.911,34 0,00 5.838,66 5.838,66 15.750,00 

Ajuntament de 
Puig-reig 

14/X/113710 36,6 20.153,06 20.153,06 0,00 11.871,94 11.871,94 32.025,00 

Ajuntament de 
Rellinars 14/X/113711 11 6.056,93 6.056,93 0,00 3.568,07 3.568,07 9.625,00 
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63/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Ripollet 14/X/113588 122 67.176,86 67.176,86 0,00 39.573,14 39.573,14 106.750,00 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

14/X/113712 87,8 48.345,31 48.345,31 0,00 28.479,69 28.479,69 76.825,00 

Ajuntament de 
Roda de Ter 14/X/113714 35 19.272,05 19.272,05 0,00 11.352,95 11.352,95 30.625,00 

Ajuntament de 
Rubí 14/X/113715 356 63.873,08 196.024,28 132.151,20 115.475,72 247.626,92 311.500,00 

Ajuntament de 
Sabadell 14/X/113553 925,52 511.226,92 509.619,08 -1.607,84 300.210,92 298.603,08 809.830,00 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
14/X/113718 77,2 42.508,64 42.508,64 0,00 25.041,36 25.041,36 67.550,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
14/X/113719 227 124.993,01 124.993,01 0,00 73.631,99 73.631,99 198.625,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
14/X/113720 150 82.594,50 82.594,50 0,00 48.655,50 48.655,50 131.250,00 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
14/X/113589 54 29.734,02 29.734,02 0,00 17.515,98 17.515,98 47.250,00 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
14/X/113721 14,8 8.149,32 8.149,32 0,00 4.800,68 4.800,68 12.950,00 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

14/X/113722 270 148.670,10 148.670,10 0,00 87.579,90 87.579,90 236.250,00 
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64/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Sant Boi de 

Lluçanès 
14/X/113544 9 4.955,67 4.955,67 0,00 2.919,33 2.919,33 7.875,00 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
14/X/113723 54 29.734,02 29.734,02 0,00 17.515,98 17.515,98 47.250,00 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

14/X/113554 101 55.613,63 55.613,63 0,00 32.761,37 32.761,37 88.375,00 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
14/X/113575 80 44.050,40 44.050,40 0,00 25.949,60 25.949,60 70.000,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
14/X/113724 364 200.429,32 200.429,32 0,00 118.070,68 118.070,68 318.500,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
14/X/113725 35 19.272,05 19.272,05 0,00 11.352,95 11.352,95 30.625,00 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

14/X/113726 106 58.366,78 58.366,78 0,00 34.383,22 34.383,22 92.750,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
14/X/113727 79,4 43.720,02 43.720,02 0,00 25.754,98 25.754,98 69.475,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
14/X/113555 404 222.454,52 222.454,52 0,00 131.045,48 131.045,48 353.500,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

14/X/113728 15 8.810,08 8.259,45 -550,63 4.865,55 4.314,92 13.125,00 
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65/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
14/X/113590 41 30.284,65 22.575,83 -7.708,82 13.299,17 5.590,35 35.875,00 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
14/X/113717 27 14.867,01 14.867,01 0,00 8.757,99 8.757,99 23.625,00 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

14/X/113732 59 32.487,17 32.487,17 0,00 19.137,83 19.137,83 51.625,00 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

14/X/113731 250,8 138.098,00 138.098,00 0,00 81.352,00 81.352,00 219.450,00 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
14/X/113556 56 30.835,28 30.835,28 0,00 18.164,72 18.164,72 49.000,00 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

14/X/113612 105 57.816,15 57.816,15 0,00 34.058,85 34.058,85 91.875,00 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
14/X/113613 32,21 17.735,79 17.735,79 0,00 10.447,96 10.447,96 28.183,75 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
14/X/113591 18 9.911,34 9.911,34 0,00 5.838,66 5.838,66 15.750,00 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
14/X/113614 37 20.373,31 20.373,31 0,00 12.001,69 12.001,69 32.375,00 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
14/X/113537 24 13.215,12 13.215,12 0,00 7.784,88 7.784,88 21.000,00 
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66/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Sant Martí 
Sarroca 

14/X/113557 35,8 19.712,55 19.712,55 0,00 11.612,45 11.612,45 31.325,00 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
14/X/113688 13 7.158,19 7.158,19 0,00 4.216,81 4.216,81 11.375,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
14/X/113690 224 123.341,12 123.341,12 0,00 72.658,88 72.658,88 196.000,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

14/X/113592 56 30.835,28 30.835,28 0,00 18.164,72 18.164,72 49.000,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
14/X/113640 47 25.879,61 25.879,61 0,00 15.245,39 15.245,39 41.125,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
14/X/113641 41 22.575,83 22.575,83 0,00 13.299,17 13.299,17 35.875,00 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 14/X/113538 75 41.297,25 41.297,25 0,00 24.327,75 24.327,75 65.625,00 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
14/X/113642 32 17.620,16 17.620,16 0,00 10.379,84 10.379,84 28.000,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
14/X/113643 33 18.170,79 18.170,79 0,00 10.704,21 10.704,21 28.875,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
14/X/113644 126 69.379,38 69.379,38 0,00 40.870,62 40.870,62 110.250,00 
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67/158 

Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
14/X/113645 9 4.955,67 4.955,67 0,00 2.919,33 2.919,33 7.875,00 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
14/X/113646 116 63.873,08 63.873,08 0,00 37.626,92 37.626,92 101.500,00 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
14/X/113629 42 23.126,46 23.126,46 0,00 13.623,54 13.623,54 36.750,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
14/X/113657 92 50.657,96 50.657,96 0,00 29.842,04 29.842,04 80.500,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
14/X/113659 80 44.050,40 44.050,40 0,00 25.949,60 25.949,60 70.000,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
14/X/113571 35 19.272,05 19.272,05 0,00 11.352,95 11.352,95 30.625,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
14/X/113658 106 58.366,78 58.366,78 0,00 34.383,22 34.383,22 92.750,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 
14/X/113647 86 47.354,18 47.354,18 0,00 27.895,82 27.895,82 75.250,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
14/X/113648 665 366.168,95 366.168,95 0,00 215.706,05 215.706,05 581.875,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Santa Eugènia de 

Berga 
14/X/113649 27 14.867,01 14.867,01 0,00 8.757,99 8.757,99 23.625,00 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
14/X/113650 27 14.867,01 14.867,01 0,00 8.757,99 8.757,99 23.625,00 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
14/X/113651 89 49.006,07 49.006,07 0,00 28.868,93 28.868,93 77.875,00 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
14/X/113652 10 5.506,30 5.506,30 0,00 3.243,70 3.243,70 8.750,00 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
14/X/113542 112 61.670,56 61.670,56 0,00 36.329,44 36.329,44 98.000,00 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 
14/X/113558 112 61.670,56 61.670,56 0,00 36.329,44 36.329,44 98.000,00 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

14/X/113654 94 51.759,22 51.759,22 0,00 30.490,78 30.490,78 82.250,00 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 14/X/113570 11,6 6.387,31 6.387,31 0,00 3.762,69 3.762,69 10.150,00 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
14/X/113655 321 176.752,23 176.752,23 0,00 104.122,77 104.122,77 280.875,00 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

14/X/113656 49 26.980,87 26.980,87 0,00 15.894,13 15.894,13 42.875,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament 
de Santpedor 14/X/113716 110,4 60.789,55 60.789,55 0,00 35.810,45 35.810,45 96.600,00 

Ajuntament de 
Sentmenat 

14/X/113660 69,6 38.323,85 38.323,85 0,00 22.576,15 22.576,15 60.900,00 

Ajuntament 
de Seva 14/X/113661 56 30.835,28 30.835,28 0,00 18.164,72 18.164,72 49.000,00 

Ajuntament 
de Sitges 14/X/113662 175 96.360,25 96.360,25 0,00 56.764,75 56.764,75 153.125,00 

Ajuntament 
de Subirats 14/X/113663 41 22.575,83 22.575,83 0,00 13.299,17 13.299,17 35.875,00 

Ajuntament 
de Súria 14/X/113582 48,4 26.650,49 26.650,49 0,00 15.699,51 15.699,51 42.350,00 

Ajuntament 
de Taradell 14/X/113664 76,2 41.958,01 41.958,01 0,00 24.716,99 24.716,99 66.675,00 

Ajuntament 
de Teià 14/X/113666 54 29.734,02 29.734,02 0,00 17.515,98 17.515,98 47.250,00 

Ajuntament 
de Terrassa 14/X/113665 1011 556.686,93 556.686,93 0,00 327.938,07 327.938,07 884.625,00 

Ajuntament 
de Tiana 14/X/113572 119 65.524,97 65.524,97 0,00 38.600,03 38.600,03 104.125,00 

Ajuntament 
de Tona 14/X/113667 91 50.107,33 50.107,33 0,00 29.517,67 29.517,67 79.625,00 

Ajuntament 
de Tordera 14/X/113668 74 40.746,62 40.746,62 0,00 24.003,38 24.003,38 64.750,00 

Ajuntament 
de Torelló 

14/X/113669 124 68.278,12 68.278,12 0,00 40.221,88 40.221,88 108.500,00 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 14/X/113670 42 23.126,46 23.126,46 0,00 13.623,54 13.623,54 36.750,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Torrelavit 14/X/113671 37 20.373,31 20.373,31 0,00 12.001,69 12.001,69 32.375,00 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

14/X/113672 14,12 7.774,90 7.774,90 0,00 4.580,10 4.580,10 12.355,00 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
14/X/113673 103 56.714,89 56.714,89 0,00 33.410,11 33.410,11 90.125,00 

Ajuntament 
d'Ullastrell 14/X/113674 44,2 24.337,85 24.337,85 0,00 14.337,15 14.337,15 38.675,00 

Ajuntament de 
Vacarisses 

14/X/113675 106 58.366,78 58.366,78 0,00 34.383,22 34.383,22 92.750,00 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 14/X/113583 15 8.259,45 8.259,45 0,00 4.865,55 4.865,55 13.125,00 

Ajuntament de 
Vallgorguina 14/X/113676 34 18.721,42 18.721,42 0,00 11.028,58 11.028,58 29.750,00 

Ajuntament de 
Vallirana 

14/X/113573 139,2 53.961,74 76.647,70 22.685,96 45.152,30 67.838,26 121.800,00 

Ajuntament de 
Vallromanes 14/X/113677 58,8 32.377,04 32.377,04 0,00 19.072,96 19.072,96 51.450,00 

Ajuntament de 
Vic 14/X/113678 225 123.891,75 123.891,75 0,00 72.983,25 72.983,25 196.875,00 

Ajuntament de 
Viladecans 

14/X/113574 356 196.024,28 196.024,28 0,00 115.475,72 115.475,72 311.500,00 

Ajuntament de 
Viladecavalls 14/X/113679 98 30.835,28 53.961,74 23.126,46 31.788,26 54.914,72 85.750,00 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
14/X/113682 371 204.283,73 204.283,73 0,00 120.341,27 120.341,27 324.625,00 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra 14/X/113584 22,2 12.223,99 12.223,99 0,00 7.201,01 7.201,01 19.425,00 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
14/X/113680 123 67.727,49 67.727,49 0,00 39.897,51 39.897,51 107.625,00 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
14/X/113683 116 63.873,08 63.873,08 0,00 37.626,92 37.626,92 101.500,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
14/X/113545 199 58.366,78 109.575,37 51.208,59 64.549,63 115.758,22 174.125,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 14/X/113730 112,6 62.000,94 62.000,94 0,00 36.524,06 36.524,06 98.525,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 14/X/113733 246 135.454,98 135.454,98 0,00 79.795,02 79.795,02 215.250,00 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

14/X/113681 23,6 12.994,87 12.994,87 0,00 7.655,13 7.655,13 20.650,00 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 
14/X/113772 82 45.151,66 45.151,66 0,00 26.598,34 26.598,34 71.750,00 
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Tercer.-  ESTABLIR que en tot allò no regulat pel present acord, resta d’aplicació el 
previst en el règim del Programa complementari de finançament de les llars d'infants 
de titularitat municipal per al curs 2013-2014, aprovat per acord de Junta de Govern el 
9 d’octubre de 2014, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015, i 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 15 d’octubre de 2014. 
 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 8.471.625,51 € (vuit milions 
quatre-cents setanta-un mil sis-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-un cèntims), dels 
quals 8.445.027,17 € (vuit milions quatre-cents quaranta-cinc mil vint-i-set euros amb 
disset cèntims) amb càrrec a l’aplicació G/60500/32000/46284 i 26.598,34 € (vint-i-sis 
mil cinc-cents noranta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims) amb càrrec de l’aplicació 
G/60500/32000/46884 del vigent pressupost corporatiu, i dur a terme la corresponent 
regularització comptable un cop s’incorporin els romanents del pressupost de l’exercici 
2014. 
 
Cinquè.-  APROVAR la reducció del següent ajut, aprovat per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 18/12/2014 en el marc del Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants per al curs 2013-2014, atès que 
l’ajut concedit ha estat superior al que correspondria per un error material en la 
mecanització de les dades, i dur a terme la corresponent regularització comptable un 
cop s’incorporin els romanents del pressupost de l’exercici 2014. 
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Ens destinatari Codi XGL 

Alumnat 
equivalent 

dades 
definitives 

Ajut atorgat 
inicial 

(550,63 €/al equ) 

Ajut teòric 
inicial dades 
definitives 

(550,63 €/al equ)  

Import 
regularització 

ajut inicial 

Import 
complementari  

(324,37 €/al equ)  

Ajut 
complementari 

(Import 
regularitz. + 

complementari) 

Ajut total 
(875 €/al equ)  

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 14/X/113729 107 124.442,38 58.917,41 -65.524,97 34.707,59 -30.817,38 93.625,00 
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Sisè.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats mitjançant la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, ratificar l’acord 
marc de col·laboració formalitzat en data 23 de gen er de 2015, entre el 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i les 
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragon a en matèria de programes 
d’ocupació.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’actual situació de crisi econòmica ha comportat un enduriment de les condicions 
d’accés al finançament per part de les petites i mitjanes empreses, amb la conseqüent 
contracció de l’economia i l’estancament del desenvolupament econòmic local. Fruït 
d’aquesta situació, en els darrers anys s’ha constatat un increment considerable de la 
taxa d’atur i, amb el mateix, una transversalització de la pobresa envers el conjunt de la 
població, derivant en nombroses situacions de risc d’exclusió social. 
 
En qualsevol cas, la manca d’ocupació, el conseqüent increment de la població en 
situació d’atur i la generalització de les situacions d’exclusió social a col·lectius de 
població que, fins la data, han presentat una situació normalitzada, ha esdevingut, 
aquests darrers anys, una qüestió cabdal que ha estat objecte d’especial atenció per 
part de les administracions públiques. Aquestes, al seu torn, són compel·lides, per raó 
de la satisfacció de l’interès general, a contribuir a garantir el benestar comunitari i 
particularment, 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 que dificulta en gran mesura la gestió de nous projectes generadors de 
riquesa i ocupació, especialment a l’àmbit local. 
 
Per això, i en la mesura que la situació actual requereix l’adopció de polítiques actives 
en matèria d’ocupació, es fa avinent que la Generalitat de Catalunya i les 
administracions locals de Catalunya coadjuvin per afavorir la generació d’ocupació i la 
cohesió social. D’aquí que les quatre diputacions catalanes vulguin formalitzar amb la 
Generalitat de Catalunya un acord marc en matèria de programes d’ocupació. En 
aquest sentit les parts signatàries assumeixen la creació d’ocupació i la millora de la 
qualitat de vida de les persones com a objectius fonamentals de la seva actuació, en 
tots els àmbits i en tots els segments de població, sempre i en tot cas amb ple respecte 
al principi d’autonomia local en el desenvolupament de les accions que hi siguin 
consegüents.  
 
Es tracta, en definitiva, d’articular un suport de caràcter integral que, prenent com a 
referència l’articulació territorial catalana, permeti canalitzar, a través de la cooperació  
interadministrativa, un suport adreçat a millorar les condicions de vida de les persones 
contribuint a la generació d’ocupació arreu del territori. Així mateix, aquest suport anirà 
en consonància amb l’actuació de la Generalitat en l’àmbit socioeconòmic, 
particularment en matèria de foment de l’ocupació, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 juliol, i amb les competències que 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

75/158 

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. 
 
Amb aquests antecedents i en aquest marc, les quatre diputacions catalanes han 
procedit avui, 23 de gener de 2015, a la formalització a Barcelona d’un acord marc de 
col·laboració en matèria de programes d’ocupació, acord marc amb el contingut que, 
per via d’aquest dictamen, se sotmet a la ratificació de la Junta de Govern pel que fa a 
la signatura de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, en relació amb l’article 184 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu la possibilitat que l’Administració 
de la Generalitat i les administracions locals del seu àmbit territorial puguin establir 
convenis de cooperació per a tractar assumptes d’interès comú. 
 
Vistos els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist l'apartat 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2015, 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 8 de gener de 2015, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener de 2015, que atribueix a la 
Junta de Govern, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar 
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.-  RATIFICAR l’acord marc de col·laboració formalitzat entre el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona en matèria de programes d’ocupació, signat a Barcelona 
pels representants de les Administracions intervinents amb data 23 de gener de 2015, 
d‘acord amb el text que es transcriu a continuació i que es correspon literalment amb 
el contingut de l’acord avui signat: 
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“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ EMPRESA I 
OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUT ACIONS DE 
BARCELONA, TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA EN MATÈRIA DE  PROGRAMES 
D’OCUPACIÓ  
 
Barcelona, 23 de gener de 2015 
 
 
REUNITS 
 
D'una part, l’Honorable Sr. Felip Puig i Godes conseller del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 166/2012, de 27 de 
desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres 
dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern. 
 
De l'altra part, l’excel·lentíssim Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de 
Barcelona, actuant en nom i representació de la Corporació i facultat en virtut de la Refosa 
1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. A 
efectes de la present signatura, el contingut d’aquest Acord marc serà convalidat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 29 de gener de 2015.  
 
De l'altra part, l’il·lustríssim Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
elegit el 8 de juliol de 2011 d'acord amb el estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, el Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les 
entitats locals, de 23 de novembre de 1986 i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general, a conseqüència de les eleccions municipals fetes el dia 22 de maig de 
2011. 
 
De l'altra part, l’il·lustríssim Sr. Joan Giraut i Cot, president de la Diputació de Girona, elegit 
per acord del Ple de 29 de gener de 2013, i de conformitat amb el que preveu l’article 34. 1 
b), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 90.4 del 
Decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
De l'altra part, l’il·lustríssim Sr. Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida, 
elegit en data 11 de juliol de 2011, i en virtut d'aquest nomenament i de conformitat amb el 
que preveu l’article 34 1 b), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, en 
relació amb l’article 90.4 del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Totes cinc parts, en exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, 
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària, 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que, en l’actual context sòcio-econòmic, les parts signatàries comparteixen els mateixos 
interessos i objectius en la definició de línies estratègiques per a la creació d’ocupació que 
atenguin a les diferents perspectives d’aquesta acció de foment. En aquest sentit, reafirmen 
com a objectiu comú la creació de llocs de treball, a tots els àmbits i en tots els segments de 
població, sempre amb ple respecte a l’autonomia de cada Administració signant pel que fa 
als instruments i condicions seguits a efectes de la consecució de la finalitat de referència.  
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En aquest sentit, els ens signants destaquen que la creació d’ocupació i la millora de la seva 
qualitat és un dels objectius fonamentals dels poders públics europeus que tant la 
Generalitat de Catalunya com les diferents Diputacions fan plenament seus. 
 
2. Que la prolongació de la crisi econòmica en el context actual ha donat lloc a que s’hagi 
produït una important modificació de les característiques i circumstàncies de les persones 
aturades a Catalunya.  
 
3. Que aquesta nova situació, juntament amb la variació de la composició de l’atur, 
requereix que les Administracions signants coadjuvin en la definició de prioritats en la 
matèria a efectes de la millora de les polítiques d’ocupació, cada cop més idònies per a 
col·lectius específics.  
 
4. Que el Servei d’Ocupació de Catalunya, adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació, 
mitjançant la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, és competent en matèria de 
polítiques actives d’ocupació. En aquest sentit, es prendrà els seus programes de treball i 
formació com a referència de política activa d’ocupació adreçada a la capacitació de les 
persones aturades, fomentant l’experiència laboral i la formació per tal d’afavorir la inserció 
laboral, en tot cas amb respecte del principi d’autonomia local. 
 
D’acord amb tot l’exposat, és voluntat de les parts signatàries compartir interessos i les 
respectives experiències, en particular les adreçades a la consecució d’una major eficiència 
en l’assignació dels recursos destinats a la generació d’ocupació, tant en general com 
respecte dels col·lectius amb més dificultats d’inserció.  
 
En conseqüència, s'acorda formalitzar el present acord marc entre les Administracions 
signants en funció de les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte 
 
L'objecte d'aquest acord és establir el marc de col·laboració entre les parts signants per 
coadjuvar en matèria d’ocupació, tant compartint experiències i interessos en la matèria com 
cooperant en la definició de línies estratègiques per la creació de llocs de treball, a tots els 
àmbits i en tots els segments de població. Aquesta col·laboració de les Administracions 
signants es farà sempre amb ple respecte a l’autonomia de cada Administració pel que fa 
als instruments i condicions seguits a efectes de la consecució de l’objectiu de referència.  
 
SEGONA. Compromisos de l’acció conjunta de les part s signants  
 
1. Compartir informació, experiències i interessos relatius a les polítiques de foment del 
treball per coadjuvar en la definició de línies estratègiques per a la creació efectiva de llocs 
de treball.   
 
2. Com a premissa de la respectiva acció de foment, definir en cada cas els perfils o 
segments de població objecte de les prioritats de les polítiques d’ocupació, tot a efectes 
d’avaluar correctament el resultat de les mateixes i compartir amb les altres Administracions 
signants aquesta valoració.  
 
3. Compartir la metodologia, d’avaluació del resultat dels diferents programes, als efectes de 
la seva incidència en els col·lectius de població aturada de mes dificultat d’inserció. 
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TERCERA. Compromisos de l’acció respectiva de cada Administració signant  
 
1. Efectuar la selecció dels candidats dels programes respectius de foment de l’ocupació 
sota criteris respectuosos amb el principi d’igualtat, però atenent en especial als col·lectius 
amb més dificultats d’inserció. 
 
2. Coordinar els plans i programes de foment de l’ocupació amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i amb els serveis locals d’ocupació dels municipis, consells comarcals o ens 
supramunicipals dels àmbits territorials respectius on existeixin els serveis esmentats. En 
aquest sentit es prendrà com a experiència referent la del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per via dels seus programes de treball i formació, com a exemple de política activa 
d’ocupació adreçada a la capacitació de les persones aturades, fomentant l’experiència 
laboral i la formació per tal d’afavorir la inserció laboral.  
 
3. Fer les accions necessàries de seguiment i l’avaluació dels programes propis, per tal de 
comprovar el grau de compliment en la implementació de les actuacions previstes en les 
convocatòries i poder així compartir aquestes experiències amb les altres Administracions 
signants.  
 
QUARTA. Comissió de seguiment  
 
Es crea una comissió de seguiment que estarà integrada per almenys dos representants de 
cada una de les parts, que es reuniran amb la freqüència que determinin els seus membres. 
En tot cas, el funcionament de l'esmentada comissió s’ajustarà a allò disposat a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Els acords presos a posteriori d’aquest acord marc seran delimitats i concretats seguint 
l’instrument jurídic adequat entre cadascuna de les Diputacions signants i el Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de contemplar les 
característiques pròpies de la col·laboració d'acord amb les diferents polítiques de foment de 
l'ocupació que es desenvolupin a cadascun dels territoris i sotmès a la normativa aplicable 
en aquell moment. 
 
Igualment, aquesta comissió instarà la resolució de qualssevol qüestions i conflictes que 
puguin sorgir en la interpretació del present acord, amb caràcter previ a la Jurisdicció 
Contenciós Administrativa. 
 
CINQUENA. Vigència i modificació de l’acord marc 
 
Aquest Acord Marc entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i serà vigent fins al dia 
31 de desembre de 2015.  
 
L’Acord Marc s'entendrà prorrogat tàcitament per un nou període anual si, arribat el moment 
de l’extinció, no hagués estat denunciat per cap de les parts signants. 
 
L’acord marc també podrà denunciar-se en qualsevol moment, amb anterioritat a la data de 
finalització o de qualsevol de les pròrrogues, sense necessitat d'invocar causa alguna. La 
seva denúncia causarà efectes a partir del transcurs d'un mes, a comptar des del dia 
següent al que es notifiqui a les altres parts. 
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Les parts signants es comprometen a prorrogar anualment els seus programes, d’acord amb 
les seves disponibilitats pressupostàries, donant compte a la Comissió de Seguiment de les 
polítiques de foment de l’ocupació que es desenvolupin en cada moment.  
 
Aquest acord marc podrà ser objecte de revisió i modificació per acord mutu de les parts, i 
s’ha de reflectir de forma expressa per mitjà d’una addenda. 
 
I en prova de conformitat, signen aquest document, per quintuplicat, en el lloc i la data 
assenyalats a l’encapçalament. 
 
Conseller del Departament d’Empresa  
i Ocupació 
Felip Puig i Godes 

 
President de la Diputació de Barcelona 
Salvador Esteve i Figueras  
 
 
 

President de la Diputació de Tarragona 
Josep Poblet i Tous  
 
 
 

President de la Diputació de Girona 
Joan Giraut i Cot 
 
 

President de la Diputació de Lleida Joan 
Reñé i Huguet 

”  
 

Segon.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
d’acord amb l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.  
 
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a 
la pàgina web de la Diputació de Barcelona el text íntegre del conveni a què fa 
referència l’acord primer. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 
Servei de Programació  
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, acceptar la renúncia 
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la subvenció  atorgada per la Diputació 
de Barcelona amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2014.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
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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 Sant Just Desvern presentà en data 19 de Maig de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec de 1,537,272.65 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar l’equipament de la Plaça de la Pau de dita 
població 
 
Tramitada la sol·licitud i la documentació presentada davant el BANCO DE 
SABADELL, SA, aquest va trametre, en data 17 de Novembre de 2014, la comunicació 
següent: 
 
“ 

”  
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Vista l’esmentada comunicació de l’entitat bancària, es va requerir a l’Ajuntament en 
qüestió la renúncia. 
 
L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 10 de desembre de 2014 amb 
registre d’entrada núm. 1400065235 una comunicació on consta que l’alcalde d’aquest 
ajuntament en data 18 de juny de 2014 va resoldre l’adjudicació de la concertació del 
préstec per import de 1.537.272,65 € per finançar l’inversió relativa a l’adquisició de les 
obres de l’equipament municipal a la plaça de la Pau. Ex: AEG 2014 1, segons consta 
al punt primer dels acords, que es reprodueix a continuació: 
 
“ 

 
” 

Per tot això cal interpretar que l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha renunciat a la 
sol.licitud. 
 
Sobre la base d’aquesta argumentació, es proposa l’acceptació de la renúncia de 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern de sol·licitud de préstec i de subvenció del tipus 
d’interès d’aquest en el marc del Programa de Crèdit Local. 
 
L'article onzè de les abans esmentades Normes reguladores disposen que correspon 
a la Junta de Govern la concessió, la denegació o la revocació 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 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13 de 
gener de 2015. 
 
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 
 
ÚNIC.- ACCEPTAR la renúncia de la sol·licitud de préstec i de subvenció del tipus 
d’interès per subsidiar el préstec sol·licitat per l'Ajuntament de Sant Just Desvern en 
data 19 de Maig de 2014 a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local, en 
base als arguments detallats a la part expositiva. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, deixar sense efecte 
el conveni de col·laboració, signat el 5 de juliol de 2012, entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la  Diputació de Barcelona per 
a la promoció turística de la “Destinació Barcelona : una oportunitat”, i aprovar 
un nou conveni entre les parts, amb l’objecte de re gular la definició i la creació 
del programa “Barcelona és molt més”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Vicepresidenta Primera i Presidenta Delegada 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, presta 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. 
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L’any 2012 es va aprovar per Junta de Govern , en sessió ordinària de 31 de maig de 
2012, el conveni 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. Aquest conveni es va signar el 5 de juliol de 2012 i posteriorment 
s’han incorporat addendes anuals pels anys 2013 i 2014, i té una vigència, d’acord 
amb el seu pacte desè, fins el 31 de desembre de 2015.  
 

El procés de col·laboració es va explicitar en diferents àmbits de la gestió turística de 
la ciutat i el seu entorn territorial, en base als respectius plantejaments estratègics fets 
en aquell moment. En concret, els àmbits en els que s’ha col·laborat de forma cada 
vegada més estreta, són: 

- Promoció turística de l’oferta en funció dels mercats emissors. 
- Estudis i treballs de recerca, més la seva difusió. 
- Col·laboració en la Informació Turística. 
- Generació de nous productes turístics complementaris entre la ciutat i l’entorn. 
 

Des del Consorci de Turisme de Barcelona, l’ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona s’ha valorat molt positivament  la col·laboració d’aquests anys passats i es 
creu convenient integrar de manera més satisfactòria les respectives estratègies de 
promoció. Per desenvolupar aquest marc de col·laboració, es parteix de les següents 
premisses:  
 

- La necessitat de la ciutat de Barcelona de mantenir una posició competitiva de 
lideratge internacional. 

- La necessitat de les destinacions turístiques d’oferir una experiència variada, 
rica i d’alt valor afegit, que augmenti la satisfacció del visitant. 

- La complementarietat i idoneïtat de Barcelona i de les comarques de Barcelona 
com a base territorial per a assolir  aquest objectiu. 

- L’oportunitat que en la gestió de la marca Barcelona s’integrin els continguts i 
possibilitats de producte i comercialització que ofereixen les comarques de 
Barcelona. 

- L’enfortiment que per a la marca Barcelona, principal actiu a preservar i 
reforçar, podria significar l’ampliació del seu àmbit territorial  

- És indispensable preservar la integritat turística de la marca Barcelona i 
comptar amb un criteri unitari per a la seva gestió, per la qual cosa l’objectiu 
últim és enfortir la marca turística Barcelona en tots els seus àmbits sectorials i 
territorials.  

 

Vist el punt 2.4.e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 8 de gener de 2015 (núm. 5/15),   publicada al BOPB de data 13 de gener de 
2015, la presidència de la Corporació es reserva la signatura del present conveni i vist 
el punt 15.5 del  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.  
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Vist 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 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 8 de 
gener de 2015 (núm. 5/15),  publicada al BOPB de data 13 de gener de 2015, 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.-  Deixar sense efectes l’actual conveni de col·laboració signat  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”, el 
qual serà substituït pel conveni que es proposa en el punt segon dels presents acords,  
això sens perjudici de la corresponent  liquidació i pagament de les accions de 2014 
pendents de justificació.   
 

Segon.-  Aprovar el nou conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de Turisme de Barcelona i l’ajuntament de Barcelona  per a la definició i 
creació del programa “Barcelona és molt més”,  d’acord amb el text que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BAR CELONA, A TRAVÉS DE 
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, EL CONSORCI DE T URISME DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER A LA DEFINICIÓ I CRE ACIÓ DEL PROGRAMA 
“BARCELONA ÉS MOLT MÉS”.  
 

REUNITS 
 

D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Sr. Salvador Esteve Figueras 
president de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de 
gener de 2015,  i publicada en el BOPB de data 13 de gener de 2015, assistit per la Secretària 
general, Sra. Petra Mahillo García, d’acord amb el punt 15.5 del 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                            , en virtut de 
............de data ......................  i assistit pel Secretari               .  
 
I de l’altra, el CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan Gaspart i 
Solves President del Comitè Executiu del Consorci, càrrec que manifesta vigent i suficient a 
aquests efectes. 
 
ANTECEDENTS 

 
I. Barcelona ha esdevingut i és una destinació turística de primer nivell internacional, com 

ho demostren tots els indicadors turístics. La seva capacitat d’atracció turística com a 
destinació urbana, amb grans recursos turístics culturals, de lleure, de negocis, i de grans 
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esdeveniments, es mostra vigorosa ara com ara, com correspon a la seva història d’èxit 
dels darrers 20 anys. 

 
II. L’entorn de Barcelona ha evolucionat satisfactòriament des del punt de vista turístic, 

durant aquest període. Les comarques del litoral han consolidat el seu perfil de 
destinació turística de vacances al voltant del seu principal producte turístic com és el 
sol i platja, on la demanda també es manifesta amb fortalesa, complementat, cada 
vegada més, per una oferta cultural, gastronòmica, enoturística, de turisme familiar, 
sènior i/o de natura. Amb les noves marques COSTA BARCELONA, PAISATGES 
BARCELONA i PIRINEUS BARCELONA, el territori i l’oferta turística, gaudeixen de 
renovades opcions i oportunitats de futur, sota la marca global “BARCELONA ÉS 
MOLT MÉS”. 

 
III. Des del 2008 el Consorci de Turisme de Barcelona (en endavant Turisme de 

Barcelona), l’ajuntament de Barcelona  i la Diputació de Barcelona van iniciar un 
procés de col·laboració, explicitat a través de diferents convenis, en diferents àmbits 
de la gestió turística de la ciutat i el seu entorn territorial, en base als respectius 
plantejaments estratègics fets en aquell moment. En concret, els àmbits en els que 
s’ha col·laborat de forma cada vegada més estreta, són: 

 
- Promoció turística de l’oferta en funció dels mercats emissors. 
- Estudis i treballs de recerca, més la seva difusió. 
- Col·laboració en la Informació Turística. 
- Generació de nous productes turístics complementaris entre la ciutat i l’entorn. 

 
Les parts valoren positivament la col·laboració d’aquests anys passats i convenen que és 
convenient integrar de manera més satisfactòria les respectives estratègies de promoció. 
Per desenvolupar aquest marc de col·laboració, es parteix de les següents premisses:  

 
- La necessitat de la ciutat de mantenir una posició competitiva de lideratge 

internacional. 
- La necessitat de les destinacions turístiques d’oferir una experiència variada, rica i 

d’alt valor afegit, que augmenti la satisfacció del visitant. 
- La complementarietat i idoneïtat de Barcelona i de les comarques de Barcelona 

com a base territorial per a assolir  aquest objectiu. 
- L’oportunitat que en la gestió de la marca Barcelona s’integrin els continguts i 

possibilitats de producte i comercialització que ofereixen les comarques de 
Barcelona. 

- L’enfortiment que per a la marca Barcelona, principal actiu a preservar i reforçar, 
podria significar l’ampliació del seu àmbit territorial  

- És indispensable preservar la integritat turística de la marca Barcelona i comptar 
amb un criteri unitari per a la seva gestió, per la qual cosa l’objectiu últim és 
enfortir la marca turística Barcelona en tots els seus àmbits sectorials i territorials.  

 
Per tot això, les 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 
 
L’objecte del present conveni és la creació del nou Programa de Turisme de Barcelona, 
“Barcelona és molt més” , amb el suport i participació de la Diputació de Barcelona.  
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Segon.- Objectius del Programa “Barcelona és molt m és” 
 
L’objectiu fonamental del nou Programa “Barcelona és molt més”  de Turisme de 
Barcelona és promocionar l’oferta turística de la ciutat i la de les comarques de Barcelona, 
com una destinació turística integral, d’alt valor afegit, treballant conjuntament i des d’una 
única plataforma, generant una destinació turística amb més atractius, continguts i activitats 
per als visitants. 
 
Aquest objectiu general implica: 

 
a) Incorporar a Turisme de Barcelona la planificació, coordinació i implementació de la 

promoció turística de les comarques de Barcelona 
b) Fomentar la incorporació de les empreses dels diversos sectors turístics de les 

comarques de Barcelona al programa i facilitar el coneixement mutu entre les empreses 
turístiques de la ciutat i de les comarques de Barcelona 

c) Crear i fomentar la creació de nous productes turístics al conjunt de les comarques de 
Barcelona 

d) Identificar noves oportunitats de col·laboració entre Turisme de Barcelona i la Gerència 
de Turisme de la Diputació de Barcelona 

e) Cercar sinèrgies amb la resta de programes de Turisme de Barcelona 
f) Millorar la qualitat de l’oferta i el seu impacte econòmic, així com la descentralització de 

l’activitat turística cap a les comarques de Barcelona 
g) Definir un marc estable de col·laboració i un pla de treball al voltant de la generació de 

coneixement i intel·ligència turística per a la millora de la planificació i gestió turístiques 
de la ciutat i les comarques de Barcelona 

 
Tercer.- Estructura de gestió del programa 
 
El Programa tindrà un President, un empresari o empresària turística de la província de 
Barcelona, nomenat pel President del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona a proposta 
de la Diputació de Barcelona.  
 
El Programa tindrà dos Vice-presidents, empresaris o empresàries turístiques de la 
província de Barcelona, nomenats pel President del Comitè Executiu de Turisme de 
Barcelona a proposta de la Diputació de Barcelona. 
 
El Programa tindrà un Comitè Directiu, format per: 

 
- El President del Programa “Barcelona és molt més”  i els 2 Vice-Presidents. 
- El Director General de Turisme de Barcelona 
- El Director del Programa “Barcelona és molt més”  
- Els presidents (empresaris) de les Taules de Turisme del Cercle de Turisme de la 

Diputació de Barcelona. Les Taules de Turisme podran nomenar un segon 
representant al Comitè Directiu, preferiblement empresari i si no fos possible, un tècnic 
de destinació turística local o comarcal. 

 
La presidència i vicepresidències del Programa tindran una durada  de tres anys, amb un 
màxim de sis anys consecutius. 
 
En el si del Comitè directiu es podrà acordar la incorporació de nous membres, a proposta 
de la presidència del Programa.  
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Al Comitè Directiu s’haurà de garantir, en la mesura que sigui possible, la presència de les 
tres marques turístiques de les comarques de Barcelona (Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineu Barcelona) i de les diferents tipologies d’empreses turístiques.  
 
El Programa tindrà un Director, que serà el titular de la Gerència de Serveis de Turisme de 
la Diputació de Barcelona. Aquest serà responsable de la gestió del programa i de les 
relacions amb la Diputació de Barcelona i amb Turisme de Barcelona a nivell tècnic. El 
Director del programa podrà nomenar un Coordinador Executiu, que serà el que més 
directament estigui involucrat en les accions i els resultats del programa.  
 
Es mantindrà una coordinació entre el Director General de Turisme de Barcelona i el 
Director del Programa "Barcelona és molt més"  per garantir l'alineació d'objectius, criteris i 
prioritats del programa amb Turisme de Barcelona. 
 
Quart.- Integració en la governança de Turisme de B arcelona 
 
El president i quatre membres del Programa “Barcelona és molt més”  podran assistir a les 
reunions del Consell General de Turisme de Barcelona com a observadors. Aquests 
representants seran designats  pel President del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona 
a proposta de la Diputació de Barcelona i es renovaran cada 3 anys. 
 
El president i dos membres del Programa “Barcelona és molt més”  podran assistir a les 
reunions del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona com a observadors. Aquests 
representants seran designats  pel President del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona 
a proposta de la Diputació de Barcelona i es renovaran cada 3  anys. 
 
El diputat responsable de Turisme de la Diputació de Barcelona representarà el Programa, 
amb veu però sense vot, a la Comissió Permanent de Turisme de Barcelona.  
 
Cinquè.- Composició i membres del programa 
 
Inicialment, podran ser membres del Programa “Barcelona és molt més”  les empreses i 
entitats que formin part de les Taules de Turisme del Cercle de Turisme de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Podrà ser membre del Programa qualsevol empresa o institució turística relacionada amb el 
sector turístic de les comarques de Barcelona que compleixin els requisits propis del 
programa.  
 
En el cas de noves empreses, per a formar part del programa serà necessari que l’empresa 
porti més de dos anys d’activitat al seu sector i presentar una carta de recomanació 
d’almenys dos membres del programa. Les institucions o ens locals, i entitats participades 
per ells, estan exemptes d’aquests requisits.  
 
Els membres del Programa “Barcelona és molt més”  ho podran ser també d’altres 
programes de Turisme de Barcelona, sempre i quan compleixin els requisits propis de cada 
programa. En el cas de les activitats lligades a compres i gastronomia, llevat d’aquelles 
excepcions que es pactin entre Turisme de Barcelona i el Programa “Barcelona és molt 
més” , ambdues parts analitzaran conjuntament quina és la millor manera d’integrar les 
empreses de la ciutat i la província.  
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El Programa “Barcelona és molt més”  tindrà inicialment les següents nou Taules: 
 

1. Golf 
2. Enoturisme 
3. Modernisme 
4. Natura 
5. Gastronomia  
6. Shopping 
7. Museus i Patrimoni 
8. Turisme nàutic1 
9. Turisme de reunions2 

 
Els membres de les actuals Taules de Turisme Rural, Càmpings i Hotels s’adscriuran a 
alguna d’aquestes nou Taules, o altres de nova creació. 
 
És possible que noves Taules es posin en marxa en el futur, en funció de l’evolució de la 
demanda turística i de les possibilitats de l’oferta. 
 
Sisè.- Contingut i abast dels acords d’integració p romocional 

 
A) Pla de promoció anual 

 
S'establiran les accions de promoció que són d’interès compartit entre Turisme de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona per a la promoció de Barcelona i el seu entorn en 
funció del que s'estableixi  respecte  de productes  i mercats. 
 
El pla d’actuacions anual es treballarà al Comitè Directiu del Programa “Barcelona és molt 
més”  conjuntament entre Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona. En aquest 
treball conjunt es definiran quines accions té sentit que lideri Turisme de Barcelona, quines 
té sentit que lideri la Diputació de Barcelona i quines s’haurien de fer de forma conjunta.  
 
El criteri bàsic per classificar les actuacions serà l’ús més eficient dels recursos disponibles i 
el maximitzar els resultats esperats.  
 
De manera trimestral, s’establiran les accions de promoció (fires, workshops, famtrips, 
presstrips, anuncis, etc.) i els mercats emissors (per prioritat i distància), que les parts 
portaran a terme de manera coordinada.  
 
Les parts acorden analitzar la viabilitat d'impulsar una acció especifica de promoció interna i 
sensibilització a la ciutat de Barcelona sobre els recursos turístics del seu entorn. Aquesta 
acció requerirà un acord explícit  de les parts. 

 

                                                      
1 La Taula de Turisme Nàutic s’incorpora al nou Programa de Turisme de Barcelona “Barcelona Mar ”. Aquest 
Programa neix impulsat conjuntament per Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de 
promocionar i comercialitzar empreses de serveis turístics relacionats amb el mar, siguin de la ciutat siguin de les 
comarques de Costa Barcelona, als diferents mercats emissors, on es consideri que aquest producte té oportunitats. El 
Programa disposarà d’un reglament, de continguts i plantejaments similars als de la resta de programes de Turisme de 
Barcelona. 
2 La Taula de Turisme de Reunions (Barcelona Province Convention Bureau) s’incorpora al Programa “Barcelona 
Convention Bureau”, en els termes que s’acordin entre les parts, amb l’objectiu d’encaixar l’oferta turística de la ciutat i 
la de les comarques, en l’àmbit del turisme de reunions, esdeveniments, congressos i incentius.  
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B) Creació i comercialització de productes turístic s conjunts de Barcelona i el seu 
entorn 

 
El Programa “Barcelona és molt més”  té com a un dels seus principals objectius crear, o 
donar suport a la creació, de nous productes turístics per part de les empreses turístiques 
de les comarques de Barcelona que puguin ser comercialitzats a traves de les plataformes 
de Turisme de Barcelona. 
 
Des d’aquest punt de vista, el Programa ha d’actuar com a motor de desenvolupament de 
nous productes turístics a la província de Barcelona, conjuntament amb el sector privat.   
 
Així mateix, Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona treballaran conjuntament per 
a fomentar l'establiment d'acords amb operadors turístics per a la creació i venda de 
productes i paquets turístics de Barcelona i el seu entorn. 
 
I per a establir les condicions tant logístiques com econòmiques que permetin la 
comercialització de productes turístics conjunts a les Oficines d’Informació Turística actuals i 
a les webs de Turisme de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.  
 
En aquest sentit, Turisme de Barcelona posarà a disposició de la Diputació de Barcelona la 
seva plataforma de comercialització per tal de comercialitzar online l'oferta de paquets 
turístics de Barcelona i el seu entorn que es convingui entre les parts. 

 
Palau Güell i Museu Marítim de Barcelona 

 
Les parts es comprometen a desenvolupar en el marc de col·laboració del present conveni 
les condicions sota les quals el Palau Güell i el Museu Marítim de Barcelona poden ser 
incorporats en les estratègies i accions de promoció turística, especialment de turisme 
cultural, que desenvolupa Turisme de Barcelona. 

 
D) Informació Turística de Barcelona i el seu entor n 

 
Les parts es comprometen a incorporar els diferents tipus d'informació turística a les 
Oficines d’Informació Turística tant de la ciutat com de la província, de les marques i dels 
productes disponibles, previ anàlisi i establiment dels criteris que ha de reunir aquesta 
informació (tipus de fulletons, continguts, etc.). 
 
Les parts definiran de manera conjunta la logística de manteniment de tota la informació als 
diferents punts a càrrec de cada una de les parts(Oficina d’Informació Turística de 
l’Aeroport; Oficines d’Informació Turística de Barcelona Ciutat; Oficines d’Informació 
Turística de la Província).  
 
Es desenvoluparan  un seguit  d'accions  especifiques  que  inclouran: 

 
- Formació del personal d'atenció al públic en relació als atractius, productes i principals 

serveis de l’entorn de Barcelona 
- Formació del personal d'atenció al públic pel que fa al principal material de difusió de 

l'entorn de Barcelona 
- Viatges de familiarització per al personal d'atenció al visitant de les oficines  
- Seguiment i control de la logística de trameses de material d'informació i estocs 

d'aquest material. 
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E) Portal web i Xarxes Socials 
 

Tant Turisme de Barcelona com la Diputació de Barcelona mantindran els seus portals webs 
turístics. 
 
En un principi, el Programa “Barcelona és molt més”  tindrà un espai al portal web de 
Turisme de Barcelona, similar al de la resta de programes de Turisme de Barcelona, des 
d’on serà possible accedir al portal turístic de la Diputació de Barcelona. Igualment, la 
Diputació de Barcelona habilitarà en el seu web turístic un espai des d’on serà possible 
accedir al portal de Turisme de Barcelona. 
 
Totes dues institucions treballaran per reforçar les seves xarxes socials, creant sinèrgies 
estratègiques entre elles i potenciant l’intercanvi de missatges i el compartir seguidors.  
 
Setè.- Laboratori de Turisme 
 
La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació disposa del Laboratori de Turisme 
(Labturisme), que desenvolupa la seva tasca en 3 línies de treball:  

 
- Estadístiques 
- Estudis per millorar l’oferta  
- Estudis per conèixer la demanda 

 
El Labturisme té com a objectiu constituir un nucli de coneixement turístic útil per a la gestió 
del turisme tant a nivell de destinació com de les empreses del sector, i és per això que les 
parts desenvoluparan un pla de treball específic en aquest àmbit del coneixement que podrà 
incloure: 

 
- Estudis sobre oferta i demanda de segments o mercats d’interès comú 
- Estudis de benchmarquing 
- Organització de jornades, cursos o tallers de treball 
- Edició de publicacions 
- Qualsevol altre acció que les parts considerin important 
 

Vuitè.- Imatge 
 
El Programa tindrà la seva pròpia imatge, que haurà de permetre identificar la relació amb la 
Diputació i haurà d’estar en línia amb la resta d’imatges dels programes de Turisme de 
Barcelona. 
 
Aquesta imatge haurà d’aparèixer en tots el suports físics i virtuals produïts pel Programa 
“Barcelona és molt més” .  
 
Novè.- Quotes  
 
Els membres del Cercle de Turisme pagaran la quota corresponent que en cada moment es 
fixi per part del mateix Programa i que haurà de ser aprovada per la Diputació de Barcelona. 
 
Els membres del Programa “Barcelona és molt més”  que vulguin integrar-se a algun dels 
programes de Turisme de Barcelona pagaran la quota del Programa“Barcelona és molt 
més”  i la quota corresponent del programa al que vulguin adscriure’s, amb un descompte 
del 20% sobre la quota oficial d’aquest programa.   
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El Programa “Barcelona és molt més”  podrà adaptar l’import de les seves quotes en 
funció dels serveis que ofereixi en el futur. 
 
Els membres dels programes de Turisme de Barcelona podran ser membres del Programa 
“Barcelona és molt més” , sempre i quan compleixin els seus requisits propis, i tindran un 
descompte del 20% sobre la quota d’aquest Programa.  
 
Desè.- Ubicació física 
 
Turisme de Barcelona es compromet a cedir un espai a les seves oficines perquè l’equip del 
Programa “Barcelona és molt més”  pugui dur a terme les seves funcions de coordinació i 
col·laboració amb la resta de programes de Turisme de Barcelona.  
 
Onzè.- Recursos humans 
 
La gestió del Programa “Barcelona és molt més”  serà a càrrec del personal tècnic i de 
suport de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona destinat a tal 
efecte, sota la Direcció del Programa que ostenta la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Dotzè.- Recursos econòmics 
 
Els recursos econòmics per finançar les activitats del Programa provindran de les quotes 
dels membres del programa que ingressa la Diputació de Barcelona i de les aportacions 
econòmiques de la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a transferir, per a l’any 2015,  la quantitat màxima 
de 300.000 € (tres-cents mil euros) a Turisme de Barcelona per a finançar part de les 
activitats o accions de caràcter genèric que durà a terme Turisme de Barcelona per a la 
promoció directa o indirecta del Programa “Barcelona és molt mes” .  
 
Per altra banda, la Diputació de Barcelona transferirà a l’ajuntament de Barcelona la 
quantitat màxima de 50.000 € (cinquanta mil euros) com a col·laboració en concepte de 
coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el seu entorn.  
 
Les quantitats previstes es faran efectives, una vegada signat el conveni, en funció de les 
justificacions que es vagin presentant, en funció dels conceptes, i fins a esgotar les 
quantitats màximes previstes en conveni. Aquesta documentació es presentarà al Registre 
General de Factures de la Diputació de Barcelona, mitjançant la presentació d’un certificat 
signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de Barcelona, o en el seu 
cas de l’ajuntament de Barcelona,  fent constar el següent:  

 
� Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions 

objecte de suport  i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del 
proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura. 

� Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

� Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

� Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs 
l’IVA deduïble. 
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El termini màxim per a presentar les justificacions serà el 31 de març de 2016. 
 
A part d’això, la Diputació de Barcelona destinarà la quantitat de 600.000 € (sis-cents mil 
euros), del pressupost vigent del 2015, que es gestionarà directament des de la Diputació 
de Barcelona, per a finançar les activitats de promoció del Programa, excloses les accions 
de patrocini i publicitat, d’acord amb les directrius consensuades amb  Turisme de 
Barcelona.  
 
Tretzè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una vigència des de la signatura fins el 31 de desembre de 2015,  
renovable de forma expressa per les parts any a any fins a una durada màxima de tres 
anys. El present conveni deixa sense efectes l’anterior  conveni signat entre les parts en 
data 5 de juliol de 2012, així com les seves posteriors addendes. 
 
Catorzè.- Causes de resolució 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans que finalitzi la seva vigència 
en els supòsits següents: 

 
- Mutu acord de les parts. 
- Incompliment d’algun dels acords establertes en las clàusules del conveni. 
- Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o les finalitats previstes en el conveni.  
- Altres causes establertes en la legislació vigent.  
 

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les altres parts amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Quinzè.- Modificacions del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els acords que estableix aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar signada per les parts, estant 
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Setzè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
conveni. 
 
Dissetè.- Jurisdicció competent 
 
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les 
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós 
administratiu. 
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Tercer.-  AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de global de 350.000 € (tres-cents 
cinquanta mil euros), que es distribuiran de la manera següent:  
 
− Per a accions de promoció, la quantitat de 250.000 € (dos-cents cinquanta mil 

euros), els quals aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700, del pressupost de l’any 2015 de l’Oficina de Promoció 
Turística. 

− Per la creació i/o millora de serveis i/o productes turístics a Barcelona i el seu 
entorn territorial, i les oficines d’informació turística, la quantitat de 50.000 € 
(cinquanta mil euros), els quals  aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’any 2015 de l’Oficina Tècnica de 
Turisme.   

− Per al coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el seu entorn, la 
quantitat de cinquanta mil euros que aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46200 , del pressupost de l’any 2015 de l’Oficina Tècnica de 
Turisme.   

 
Quart.-  NOTIFICAR els present acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci de 
Turisme de Barcelona.  
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, d’una part 
l’aprovació del Programa “Targeta moneder d’impacte  social” destinat als ens 
locals de la demarcació de Barcelona que prestin aj uts d’alimentació d’urgència 
social i, d’altra, l’aprovació d’un conveni de col· laboració per a l’establiment de 
les obligacions de la Diputació de Barcelona, Caixa Bank, S.A., CaixaBank 
Electrònic Money EDE, S.L. i la Fundació Bancària C aixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona “La Caixa”, en el desenvolupament del dit  Programa, amb una 
aportació econòmica de la Diputació de Barcelona de  150.000 € (cent cinquanta 
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: 
 
L’actual crisi econòmica ha posat de manifest el problema estructural que suposa el 
fenomen de la pobresa i l’exclusió social. La pobresa implica desigualtat en la 
distribució d’oportunitats i recursos materials entre la ciutadania i a la vegada dificultat 
en l’accés als recursos que donen cobertura a les necessitats bàsiques. Això comporta 
un factor important de risc d’exclusió. 
 
Les prestacions i subsidis que ofereixen les administracions públiques tenen una 
incidència significativa en la reducció de la pobresa; així, la taxa de risc de pobresa a 
Catalunya varia del 45,7% abans de transferències socials, a un 31,9% desprès de 
pensions de jubilació i supervivència i a un 21,9% desprès de totes les transferències 
socials. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

94/158 

El context de crisi ha comportat un augment de les necessitats socials i, per tant, 
l’aparició d’un nou perfil de població que, més enllà del perfil clàssic d’exclusió social, 
es troba en una situació de pobresa sobrevinguda. Aquest nou perfil es caracteritza 
per haver-se quedat sense feina a partir de l’inici de la crisi, haver esgotat les 
prestacions socials i/o, fins i tot, els subsidis posteriors a la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI). Les conseqüències d’aquesta pèrdua considerable d’ingressos s’expressen en 
forma de grans problemes per mantenir l’habitatge, pagar els subministraments o, fins i 
tot, cobrir les necessitats alimentàries bàsiques. Per tant, allò que inicialment era una 
problemàtica econòmica acaba esdevenint una problemàtica social amb risc d’exclusió 
per part de les persones que la pateixen. 
 
A la Demarcació de Barcelona el 20,3% de la població (1.120.000 persones) viu amb 
una renda inferior al llindar de la pobresa (8.560 € anuals), el qual es fixa com el 60% 
de la mitjana dels ingressos disponibles anuals. Els menors de 16 anys és el grup 
d’edat que presenta una major proporció de persones que viuen sota el llindar de la 
pobresa, un 26,5% a Barcelona (237.000 persones), la qual cosa s’explica  per les 
elevades taxes d’atur en la població adulta. 
 
L’augment de situacions de pobresa i vulnerabilitat social, tant en termes de qualitat 
(situacions cada cop més agreujades, més cròniques) com de quantitat (més nombre 
de persones cada any) és una realitat i una pressió amb la que es troben tant els 
serveis socials municipals com les entitats del tercer sector. Aquest augment de la 
demanda de necessitats bàsiques i urgents per part de la població es topa amb uns 
recursos limitats, que estan dificultant una resposta adequada a les noves situacions 
que es presenten i en certa manera, un retorn obligat al treball de tipus assistencial. 
Així, la distribució d’aliments està sent un recurs social per fer front a aquesta nova i 
creixent situació, davant la que els ens locals es troben en constant exploració de 
maneres de fer el més equitatives i coordinades possible: taules de coordinació o 
xarxes solidàries de distribució; botigues socials o solidàries; circuits i protocols 
consensuats amb entitats; acords amb comerços i supermercats,... 
 
L’actual xarxa de distribució d’aliments que formen la Fundació del Banc dels Aliments 
i les 334 entitats receptores, distribueixen principalment productes no frescos 
(conserves, llegum, arròs, llet,..) procedents de donacions de particulars i d’empreses. 
Aquesta xarxa, si bé està introduint aliment fresc excedentari (conveni amb 
Mercabarna, disposició de vehicles adaptats, cambres frigorífiques, caixes 
isotèrmiques) resulta ser insuficient per a cobrir la necessitat de les famílies en situació 
de vulnerabilitat del conjunt de la demarcació. 
 
La manca d’accés a una alimentació equilibrada i de qualitat (que incorpori aliment 
fresc, proteic i saludable) és una preocupació creixent pels serveis socials municipals a 
la que també estan donant resposta de moltes i diverses maneres, com per exemple:  
 
- Ajuts econòmics d’urgència amb posterior comprovació de tiquets de compra. 
- Lliurament de vals per a comprar en el mercat municipal i/o comerços de proximitat 

o en botigues de barri. 
- Pac comerç: pacs d’aliments que les famílies van a buscar als comerços, els quals 

facturen directament a l’ajuntament. 
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- Recollida d’excedents frescos de botigues i mercats que es duen a entitats 
distribuïdores. 

- Compra directa d’aliments frescos per a completar lots. 
- Horts socials o solidaris, per al propi cultiu de fruites i verdures. 
 
L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
atribueix a les Diputacions, entre d’altres, la competència per a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs locals 
de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les 
lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis 
socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels 
immigrants. 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals 
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les 
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els 
articles 31 i 32. 
 
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. 
 
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, estableix que les 
Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o jurídiques 
subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en el dels 
contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials. 
 
Caixa Bank, S.A. (en endavant ”CaixaBank”) és una entitat de crèdit, inscrita al 
Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España amb el número 2.100, i 
sotmesa a la supervisió de, entre d’altres, el Banco de España. CaixaBank té 
implantació en tot el territori de l’Estat espanyol mitjançant una extensa xarxa 
d’oficines. 
 
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (en 
endavant, Obra Social “la Caixa”), amb NIF XXXX, està inscrita al Registre de 
Fundacions del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte amb el número 1658 i al 
Registre Mercantil de Barcelona, tom 20397, foli 1, full B5614, número 3003. Està 
subjecta al protectorat del Ministerio de Economía y Competitividad i té el domicili a 
Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629, codi postal 08028. 
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CaixaBank Electronic Money, EDE, SL (en endavant, “MoneyToPay”), és una entitat 
de diner electrònic espanyola, integrada al Grup “la Caixa”, i inscrita al Registro 
Especial de Entidades de Pago del Banco de España amb el nº 1.172, dedicada 
principalment a la comercialització de Targetes de Prepagament. Així mateix, i en virtut 
del Contrato de Agencia subscrit entre “la Caixa” y MoneyToPay, la primera presta la 
seva col·laboració a la segona per a la promoció, conclusió i formalització de les seves 
operacions entre els clients de “la Caixa” i el públic en general. 
 
Prenent com a punt de partida les experiències descrites més amunt sobre l’accés a 
alimentació fresca per part de les persones en situació de pobresa i risc d’exclusió 
social, en virtut de les competències que atribueix la normativa als Ens locals en 
general i a la Diputació de Barcelona en particular, i tenint en compte els serveis que 
proporcionen les entitats financeres citades, es proposa desenvolupar un programa 
que tingui com a instrument operatiu per facilitar els ajuts alimentaris, una targeta 
moneder d’impacte social, amb la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de 
pagament dels ajuts d’alimentació d’una forma més racional i eficient, dins el circuit 
actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis socials municipals. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta als apartats 3.4.i.1) i 3.4.i.3) 
de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, publicada en el BOPB de 13 de 
gener de 2015 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de 
gener de 2015. 
 
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 Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens 
locals de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social, 
d’acord amb el contingut següent: 
 

“PROGRAMA TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL DESTINAT  ALS ENS LOCALS 
DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA QUE PRESTIN AJUTS ECO NÒMICS 
D’ALIMENTACIÓ D’URGÈNCIA SOCIAL 

 
1. Descripció i objectiu del Programa Targeta moned er d’impacte social 

 
Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis socials 
municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació, l’accés a alimentació fresca mitjançant 
una targeta moneder d’impacte social i d’ús exclusiu en sectors relacionats amb 
l’alimentació, amb la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts 
d’alimentació d’una forma més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones 
usuàries dels serveis socials municipals. 
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Aquesta targeta moneder, és una targeta prepagament amb un valor monetari definit pels 
serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de Barcelona i els professionals de 
les entitats d’Iniciativa social, que evita l’estigmatització del beneficiari de la targeta, al poder 
escollir una gran diversitat d’aliments frescos en establiments normalitzats i no haver 
d’acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments. 
 
El Programa preveu la distribució, l’any 2015, d’un màxim de 45.000 targetes entre els Ens 
locals que sol·licitin participar-hi. 

 
2. Finalitats 

 
� Garantir l’accés a aliment fresc a persones que es troben en situació de pobresa o 

vulnerabilitat social per tal de garantir un alimentació de qualitat, equilibrada i saludable. 
� Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d’ajuts econòmics per l’alimentació 

de productes frescos que s’atorguen a persones vulnerables sense recursos per part 
dels serveis socials locals.  

� Desenvolupar estratègies d’atenció a les necessitats alimentàries que evitin 
l'estigmatització dels beneficiaris de la targeta, en poder escollir lliurement els aliments 
frescos de la seva preferència en establiments normalitzats.  

� Garantir els drets bàsics i humans des de la generació de polítiques de foment de 
l’autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones. 

 
3. Participació en el Programa 

 
El Programa Targeta moneder d’impacte social està destinat als Ajuntaments de municipis 
de la demarcació de Barcelona de fins a 300.000 habitants i a altres Ens locals 
supramunicipals constituïts com a Àrea Bàsica Supramunicipal de Serveis Socials (Consells 
Comarcals i Mancomunitats) que prestin ajuts econòmics d’alimentació d’urgència social a 
les persones usuàries dels serveis socials municipals.  
 
La participació en el Programa s’instrumentarà mitjançant la presentació davant el Registre 
General de la Diputació de Barcelona del formulari de “Sol·licitud de la targeta moneder 
d’impacte social i participació al programa” (ANNEX), signat per l’òrgan competent de l’Ens 
local. Aquesta sol·licitud comporta l’adhesió al programa i l’acceptació de totes les 
obligacions que se’n deriven. 
 
Rebut aquest formulari, la Diputació de Barcelona assignarà, per resolució de l’òrgan 
competent, el nombre de targetes a lliurar a l’Ens local. Aquesta resolució serà notificada al 
sol·licitant i a MoneyToPay. 

 
4. Compromisos 

 
De la Diputació de Barcelona 
 
Subscriure un conveni de col·laboració amb CaixaBank, l’Obra social la Caixa i 
MoneyToPay per tal de regular les obligacions de les parts en l’emissió i tramitació de les 
targetes prepagament. 
 
Fer-se càrrec de manera directa o indirecta del cost d’emissió i substitució de les targetes. 
La Diputació de Barcelona efectuarà el pagament d’aquestes despeses a MoneyToPay. 
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Dels Ens locals 
 
Instrumentar els ajuts consignats als seus pressupostos per a persones usuàries dels 
serveis socials municipals i destinats a cobrir les necessitats d’alimentació, mitjançant les 
targetes moneder d’impacte social de CaixaBank. 
 
Determinar mitjançant els professionals de serveis socials de les Àrea Bàsiques municipals, 
les quanties dels ajuts que seran assignades a cada usuari i, per tant, precarregades en 
cadascuna de les targetes. 
 
Establir els imports que hauran de ser precarregats a cada targeta. A aquests efectes 
hauran de consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les despeses 
derivades del funcionament de les targetes. 
  
Signar el “Contracte d’emissió de Targetes Prepagament” amb CaixaBank i MoneyToPay un 
cop assignat per part de Diputació el nombre de targetes amb que participarà al Programa. 
Aquest contracte serà facilitat per CaixaBank. 
 
Informar i transferir a Money ToPay els imports a carregar en cadascuna de les targetes 
assignades. 

 
5. Operatiu de la targeta 

 
El serveis socials bàsics lliuraran la targeta amb l’import acordat a les famílies necessitades 
per a que siguin destinades a la compra d’aliments frescos. 
 
L’usuari, una vegada el professional de serveis socials ha prescrit l’ajut, disposa d’una 
targeta moneder activada amb saldo “0”, pendent que en tres dies com a màxim se li 
carregui l’import concedit. 
 
La targeta moneder permet comprar els aliments frescos a qualsevol establiment amb 
CNAE d’alimentació. Ara bé, els beneficiaris disposaran d’un llistat d’establiments 
d’alimentació que col·laborin amb el Programa, ja que aquests oferiran als usuaris de la 
targeta descomptes sobre el preu venda al públic dels seus productes de com a mínim el 
3%. Aquests establiments seran identificats com a comerç solidari amb un distintiu del 
Programa. 
 
Posteriorment l’usuari haurà de donar compte acreditant l’ús dels diners atorgats, d’acord 
amb el pla de treball definit pel professional de serveis socials de l’Ens local. 
 
Les targetes, una vegada utilitzades, poden tenir petits romanents no gastats. Aquests es 
retornaran dues vegades l’any, prèvia sol·licitud de l’Ens local, al fons d’ajuts que aquests 
tinguin destinat al Programa. 

 
6. Vigència  

 
La vigència d’aquest Programa s’iniciarà a l’endemà de la seva publicació al BOPB i 
finalitzarà el 31 de desembre de 2015. 
 
Aquest Programa podrà ser prorrogat per acord exprés de la Diputació de Barcelona i per 
períodes anuals de temps. 
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En tot cas, la vigència d’aquest Programa i de les seves prorrogues restarà supeditada a la 
vigència del conveni entre la Diputació de Barcelona, “la Caixa, l’Obra Social “la Caixa” i 
MoneyToPay per regular les obligacions de les parts en el desenvolupament del Programa 
Targeta moneder d’impacte social.” 

 
Segon.-  APROVAR el conveni de col·laboració, per a l’establiment de les obligacions 
de la Diputació de Barcelona, CaixaBank, S.A., CaixaBank Electrònic Money EDE, S.L. 
i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, en el 
desenvolupament del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ESTABLIMENT DE LE S OBLIGACIONS DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CAIXABANK, S.A., CAIXABA NK ELECTRONIC 
MONEY, EDE, S.L. I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’EST ALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA “LA CAIXA” EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROG RAMA TARGETA 
MONEDER D’IMPACTE 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 Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, publicada en el BOPB de 13 de 
gener de 2015 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 
2015; 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. 
 
CAIXABANK S.A., (d'ara en endavant “CAIXABANK”) amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 
621 de Barcelona i N.I.F.  XXXXX, representada en aquest acte per Jordi Nicolau Aymar, 
major d'edat i amb DNI XXXXX, en la qualitat de Director Territorial Barcelona de la mateixa, 
que  actua en aquest acte en virtut dels poders que li han estat atorgats davant el Notari de 
Barcelona, el senyor T.G.D., en data XXX i número de protocol XXXX.  
 
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA” 
(en endavant, Obra Social “la Caixa”), representada així mateix per Jordi Nicolau Aymar, 
major d'edat i amb DNI XXXXX amb NIF XXXXX, inscrita al Registre de Fundacions del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte amb el número 1658 i al Registre Mercantil de 
Barcelona, tom 20397, foli 1, full B5614, número 3003. Està subjecta al protectorat del 
Ministerio de Economía y Competitividad i té el domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 
621-629, codi postal 08028. 
 
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L., (en endavant, “MONEYTOPAY” o “M2P”) 
amb domicili a Gran Via Carles III, 86 de Barcelona i amb NIF XXXX, representada així 
mateix per Maria Victoria Matia Agell, major d'edat i amb DNI XXXXXX que  actua en aquest 
acte en virtut dels poders que li han estat atorgats davant el Notari de Barcelona D. J.S.M., 
sota el número de protocol XXXX el dia XXXX. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’actual crisi econòmica ha posat de manifest el problema estructural que suposa el 
fenomen de la pobresa i l’exclusió social. La pobresa implica desigualtat en la distribució 
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d’oportunitats i recursos materials entre la ciutadania i a la vegada dificultat en l’accés als 
recursos que donen cobertura a les necessitats bàsiques. Això comporta un factor important 
de risc d’exclusió. 
 
II.- Que les prestacions i subsidis que ofereixen les administracions públiques tenen una 
incidència significativa en la reducció de la pobresa; així, la taxa de risc de pobresa a 
Catalunya varia del 45,7% abans de transferències socials, a un 31,9% desprès de pensions 
de jubilació i supervivència i a un 21,9% desprès de totes les transferències socials. 
 
III.- Que el context de crisi ha comportat un augment de les necessitats socials i, per tant, 
l’aparició d’un nou perfil de població que, més enllà del perfil clàssic d’exclusió social, es 
troba en una situació de pobresa sobrevinguda. Aquest nou perfil es caracteritza per haver-
se quedat sense feina a partir de l’inici de la crisi, haver esgotat les prestacions socials i/o, 
fins i tot, els subsidis posteriors a la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Les conseqüències 
d’aquesta pèrdua considerable d’ingressos s’expressen en forma de grans problemes per 
mantenir l’habitatge, pagar els subministraments o, fins i tot, cobrir les necessitats 
alimentàries bàsiques. Per tant, allò que inicialment era una problemàtica econòmica acaba 
esdevenint una problemàtica social amb risc d’exclusió per part de les persones que la 
pateixen. 
 
IV.- Que a la Demarcació de Barcelona el 20,3% de la població (1.120.000 persones) viu 
amb una renda inferior al llindar de la pobresa (8.560.-€ anuals), el qual es fixa com el 60% 
de la mitjana dels ingressos disponibles anuals. Els menors de 16 anys és el grup d’edat 
que presenta una major proporció de persones que viuen sota el llindar de la pobresa, un 
26,5% a Barcelona (237.000 persones), la qual cosa s’explica  per les elevades taxes d’atur 
en la població adulta. 
 
V.- Que l’augment de situacions de pobresa i vulnerabilitat social, tant en termes de qualitat 
(situacions cada cop més agreujades, més cròniques) com de quantitat (més nombre de 
persones cada any) és una realitat i una pressió amb la que es troben tant els serveis 
socials municipals com les entitats del tercer sector. Aquest augment de la demanda de 
necessitats bàsiques i urgents per part de la població es topa amb uns recursos limitats, que 
estan dificultant una resposta adequada a les noves situacions que es presenten i en certa 
manera, un retorn obligat al treball de tipus assistencial. Així, la distribució d’aliments està 
sent un recurs social per fer front a aquesta nova i creixent situació, davant la que els ens 
locals es troben en constant exploració de maneres de fer el més equitatives i coordinades 
possible: taules de coordinació o xarxes solidàries de distribució; botigues socials o 
solidàries; circuits i protocols consensuats amb entitats; acords amb comerços i 
supermercats,... 
 
VI.- Que l’actual xarxa de distribució d’aliments que formen la Fundació del Banc dels 
Aliments i les 334 entitats receptores, distribueixen principalment productes no frescos 
(conserves, llegum, arròs, llet,..) procedents de donacions de particulars i d’empreses. 
Aquesta xarxa, si bé està introduint aliment fresc excedentari (conveni amb Mercabarna, 
disposició de vehicles adaptats, cambres frigorífiques, caixes isotèrmiques) resulta ser 
insuficient per a cobrir la necessitat de les famílies en situació de vulnerabilitat del conjunt 
de la demarcació. 
 
VII.- Que la manca d’accés a una alimentació equilibrada i de qualitat (que incorpori aliment 
fresc, proteic i saludable) és una preocupació creixent pels serveis socials municipals a la 
que també estan donant resposta de moltes i diverses maneres, com per exemple:  
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- Ajuts econòmics d’urgència amb posterior comprovació de tiquets de compra. 
- Lliurament de vals per a comprar en el mercat municipal i/o comerços de proximitat o en 

botigues de barri. 
- Pac comerç: pacs d’aliments que les famílies van a buscar als comerços, els quals 

facturen directament a l’ajuntament. 
- Recollida d’excedents frescos de botigues i mercats que es duen a entitats 

distribuïdores. 
- Compra directa d’aliments frescos per a completar lots. 
- Horts socials o solidaris, per al propi cultiu de fruites i verdures. 

 
VII.- Que l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
atribueix a les Diputacions, entre d’altres, la competència per a l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 
IX.- Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs 
locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin 
les lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis 
socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants. 
 
X.- Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals de 
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les 
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els articles 31 
i 32. 
 
XI.- Que els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques, amb els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú. 
 
XII.- Que 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, estableix que les 
Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o jurídiques 
subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en el dels contractes 
regulats per aquesta llei o en normes administratives especials. 
 
XIII.- Que Caixa Bank, S.A. (en endavant ”CaixaBank”) és una entitat de crèdit, inscrita al 
Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España amb el número 2.100, i sotmesa a la 
supervisió de, entre d’altres, el Banco de España. CaixaBank té implantació en tot el territori 
de l’Estat espanyol mitjançant una extensa xarxa d’oficines. 
 
XIV.- Que la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (en 
endavant, Obra Social “la Caixa”), amb NIF XXXXX, està inscrita al Registre de Fundacions 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte amb el número 1658 i al Registre Mercantil 
de Barcelona, tom 20397, foli 1, full B5614, número 3003. Està subjecta al protectorat del 
Ministerio de Economía y Competitividad i té el domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 
621-629, codi postal 08028. 
 
XV.- Que CaixaBank Electronic Money, EDE, SL (en endavant, “MoneyToPay”), és una 
entitat de diner electrònic espanyola, integrada al Grup “la Caixa”, i inscrita al Registro 
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Especial de Entidades de Pago del Banco de España amb el nº 1.172, dedicada 
principalment a la comercialització de Targetes de Prepagament. Així mateix, i en virtut del 
Contrato de Agencia subscrit entre “la Caixa” y MoneyToPay, la primera presta la seva 
col·laboració a la segona per a la promoció, conclusió i formalització de les seves 
operacions entre els clients de “la Caixa” i el públic en general. 
 
XVI.- Que prenent com a punt de partida les experiències descrites més amunt sobre l’accés 
a alimentació fresca per part de les persones en situació de pobresa i risc d’exclusió social, 
en virtut de les competències que atribueix la normativa als Ens locals en general i a la 
Diputació de Barcelona en particular, i tenint en compte els serveis que proporcionen les 
entitats financeres citades, es proposa desenvolupar un programa que tingui com a 
instrument operatiu per facilitar els ajuts alimentaris, una targeta moneder d’impacte social, 
amb la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’alimentació 
d’una forma més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels 
serveis socials municipals. 
 
XVII.- 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, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir les obligacions de la Diputació de Barcelona, 
CaixaBank, MoneyToPay, i l’Obra Social “la Caixa” per al desenvolupament del Programa 
“Targeta moneder d’impacte social”. 
 
El Programa “Targeta moneder d’impacte social” està destinat als Ens locals de la 
demarcació de Barcelona que hagin formalitzat la seva participació i a les entitats d’iniciativa 
social que hagin subscrit el corresponent conveni específic amb la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest programa consisteix en facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis socials 
municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació, l’accés a alimentació fresca mitjançant 
una targeta moneder de precàrrega i d’ús exclusiu en sectors relacionats amb l’alimentació, 
amb la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’alimentació 
d’una forma més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels 
serveis socials municipals. 
 
Aquesta targeta moneder, és una targeta amb un valor monetari definit pels professionals 
dels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de Barcelona i els professionals 
de les entitats d’Iniciativa social, que evita l’estigmatització del beneficiari de la targeta, en 
poder escollir una gran diversitat d’aliments frescos en establiments normalitzats i no haver 
d’acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments. 
 
Segon.- Finançament del conveni 
 
Cada targeta té un cost d’emissió i de substitució de 3 €, dels quals, l’Àrea d’Atenció a les 
persones de la Diputació de Barcelona finançarà dos terços (2 €) i l’Obra Social “la Caixa” 
en finançarà un terç (1 €). Aquesta operació està exempta d’IVA. 
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Per fer front a la seva part de finançament, l’Obra Social “la Caixa” transferirà 50.000 € 
(cinquanta mil euros) a la Diputació de Barcelona. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es farà càrrec del pagament, a 
MoneyToPay, de 3 €, per cadascuna de les targetes que s’emetin pel programa, ja sigui en 
concepte del cost d’emissió i alta de la targeta o per la seva substitució en cas de pèrdua, 
robatori o deteriorament, fins un màxim de 150.000 € ( cent cinquanta mil euros), i per un 
màxim de 50.000 targetes. 
 
D’aquest import, la Diputació de Barcelona reservarà 135.000 € per fer front a les despeses 
derivades de l’emissió de fins a 45.000 targetes en favor dels Ens locals, i 15.000 € per fer 
front a les despeses derivades de l’emissió de fins a 5.000 targetes en favor d’entitats 
d’iniciativa social. 
 
135.000 € (cent trenta-cinc mil euros) aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/462.00 i 15.000 € (quinze mil euros)  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/489.00 del pressupost de despeses 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones es compromet i 
s’obliga a: 
 
- Donar publicitat al programa a través de la pàgina web de l’Àrea d’Atenció a les 

persones: http://www.diba.cat/web/benestar. 
- Posar en contacte als Ens locals i a les entitats d’iniciativa social participants en el 

programa amb MoneyToPay i CaixaBank  facilitant la coordinació en la gestió tècnica. 
- Donar suport tècnic i formatiu als professionals dels Ens locals i les entitats participants 

en el programa per a l’implementació del projecte. 
- Efectuar el pagament de fins a 3 €, del cost d’emissió i substitució de la targeta. Aquest 

pagament es farà de manera trimestral a la vista de l’informe emès per MoneyToPay 
segons s’especifica al Pacte quart. 

- Lliurar a l’Obra Social “la Caixa, abans de la finalització de cada trimestre de l’any 2015, 
una relació dels Ens locals i entitats d’iniciativa social que han sol·licitat adherir-se al 
programa, amb el nombre previst de targetes que els seran lliurades. Amb aquesta 
relació, l’Obra Social “la Caixa procedirà a efectuar els pagaments parcials de la seva 
aportació compromesa segons s’especifica al Pacte quart. 

- Impulsar convenis de col·laboració amb el petit i mitjà comerç i els Mercats Municipals de 
la demarcació de Barcelona. 

- Subscriure convenis de col·laboració amb les entitats del tercer sector que treballen a la 
demarcació de Barcelona en l’àmbit de d’inclusió social i la lluita contra la pobresa per a 
que aquestes entitats puguin participar en el Programa “Targeta moneder d’impacte 
social”. 

 
Quart.- Compromisos de MoneyToPay, CaixaBank i l’Ob ra Social “la Caixa” 
 
MoneyToPay es compromet i s’obliga a: 

 
− Emetre les Targetes Prepagament i distribuir de les mateixes, bé a través de la xarxa 

d'oficines del seu Agent, CaixaBank, bé a través del mitjà que en cada cas MoneyToPay 
i el respectiu Ens local o l’entitat d’iniciativa social participant puguin tenir habilitat. 

− Efectuar els tràmits administratius de les targetes per a la seva homologació. 
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− Efectuar el manteniment i gestió del funcionament de les targetes. 
− Proporcionar, als Ens locals i entitats d’iniciativa social participants en el programa, 

l’aplicatiu informàtic necessari per la gestió de les targetes i dels ajuts, que es vincularien 
a cada una d’elles, dels serveis socials bàsics. 

− Subscriure amb els Ens locals i entitats d’iniciativa social participants en el programa el 
contracte d’emissió de Targetes Prepagament a través del seu Agent CaixaBank. 

− Informar trimestralment a la Diputació de Barcelona de la relació de beneficiaris amb el 
nombre de targetes efectivament lliurades a cadascun d’ells. Aquests informes hauran de 
ser emesos per Money To Pay on consti la conformitat del cap del Servei d’Acció Social. 
La data màxima de presentació del darrer informe serà el 31 de març de 2016. 

 
CaixaBank és compromet i s’obliga a: 

 
− Comercialitzar per CaixaBank, en la seva condició d'Agent de MoneyToPay, el contracte 

d’emissió de Targetes Prepagament. 
− Lliurar les targetes sol·licitades per les entitats participants al programa, tot seguint les 

instruccions de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i de 
MoneyToPay. 

− Distribuir les Targetes Prepagament a través de la seva xarxa d'oficines, 
− Informatitzar les dades derivades de l'emissió i gestió de les Targetes de Prepagament. 
− Assistir als usuaris de les Targetes de Prepagament. 
− Subscriure amb els Ens locals i entitats d’iniciativa social participants en el programa el 

contracte d’emissió de Targetes Prepagament. 
 

Obra Social “la Caixa” es compromet i s’obliga a: 
 

− Efectuar el pagament a la Diputació de Barcelona d’1 € corresponent a un terç del cost 
d’emissió i substitució de les targetes que s’emetin en el marc d’aquest conveni de 
col·laboració, tal com es determina al següent paràgraf. 

− Ingressar dins del primer trimestre de 2015, una primera aportació de 10.000 € 
mitjançant transferència bancària al compte XXXXXXXXX a nom de la Diputació de 
Barcelona. Efectuar pagaments parcials al final de cada trimestre del 2015 fins a un 
màxim total de 50.000 € (cinquanta mil euros), a la vista de la relació d’Ens adherits al 
programa que comunicarà la Diputació de Barcelona i que s’especifica al Pacte tercer.  

 
Cinquè.- Comissió de seguiment 
 
Amb la finalitat de concretar, desenvolupar i coordinar les accions específiques que es 
duguin a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en el present 
Conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació i tramitació, es 
constituirà una Comissió mixta de seguiment, formada per quatre persones, dues 
designades per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i dues 
designades per CaixaBank, que estudiarà i formularà les propostes d’actuació que s’estimin 
convenients. 
 
Sisè.- Responsabilitat enfront tercers 
 
Els convenis i/o contractes que eventualment subscriguin les institucions signants per tal de 
donar compliment al que preveu aquest Conveni són responsabilitat exclusiva de la 
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la 
institució no signant.  
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Setè.- Vigència 
 
El present Conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2015, 
sens perjudici dels informes addicionals que s’hagin d’emetre fins al 31 de març de 2016. 
 
El conveni podrà ser prorrogat de forma expressa per períodes anuals, amb la revisió del 
nombre de targetes anuals a distribuir i de les partides pressupostàries corresponents.  
 
Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest Conveni requerirà el consentiment 
escrit de totes les parts. 
 
Vuitè.- 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, per qualsevol de les parts signants, dels pactes subscrits en aquest 

Conveni. 
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. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, modificació, 
resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present Conveni s’hauran 
d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el present Conveni. A manca 
d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per 
conèixer d’aquestes qüestions. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, per triplicat en el lloc i data 
que s’assenyalen.” 
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ANNEX 
 

SOL·LICITUD DE LA TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL I PARTICIPACIÓ EN 
EL PROGRAMA 

 
 

1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms  
Càrrec  
Ens local  
Adreça  
CP / Localitat  NIF  

 
2. MANIFESTA 
 
- Que ha estat degudament informat per l’Àrea d’Atenc ió a les Persones de la Diputació 

de Barcelona del Programa “Targeta moneder d’impacte  social”. 
- Que es compromet a subscriure amb Caixa Bank i Mone yToPay el Contracte d’emissió 

de Targetes Prepagament que CaixaBank li facilitarà.  
- Que disposa de consignació pressupostària per a aju ts socials d’urgència alimentària i 

que desitja posar-los  a l’abast dels beneficiaris mitjançant aquest programa.  

 
 

 
        de                                         de 20     . 

 
Signatura del/de la  sol·licitant 
 
 

3. SOL·LICITA 
 
Que li siguin lliurades un total de ............... , targetes moneder d’impacte social i d’us 
exclusiu en sectors relacionats amb l’alimentació. 
 

 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Barcelona, i que podrà exercir els drets d’accés, 
oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 
 
EXCM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” 

 
Tercer.-  RETENIR, per fer front a les despeses derivades de les actuacions 
conveniades, la quantitat total màxima de 150.000 € (cent cinquanta mil euros), 
desglossats de la següent manera: 135.000 € (cent trenta-cinc mil euros) aniran a 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/462.00, si bé atenent a la 
naturalesa dels ens locals participants en el Programa la despesa es podrà imputar als 
econòmics 463.00 i 465.00; i 15.000 € (quinze mil euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60100/23100/489.00 del pressupost de despeses 2015 de la 
Diputació de Barcelona. 
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Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a CaixaBank, MoneyToPay, i l’Obra Social “la 
Caixa”. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província el Programa “Targeta moneder 
d’impacte social”. 
 
26.- Dictamen que proposa per delegació del Ple (ba ses) i de la Presidència 
(convocatòria), aprovar la convocatòria, en règim d e concurrència competitiva, i 
les bases per a l’atorgament de subvencions de l’àm bit de la Gerència de Serveis 
de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Person es, a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre que desenvolupen activitats de R espir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malalti a mental, per a l’exercici 
econòmic 2015, amb una dotació econòmica de 300.000 € (tres-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, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
ATÈS que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva 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 de l’Àrea d’Atenció a les 
persones es vol fomentar la realització d’activitats de Respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 
 
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
300.000 € (tres-cents mil euros) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23101/48900 del Pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
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ATÈS que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el qual es 
determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
ATÈS que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 
2011 (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). 
 
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 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i d'atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015 (publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de 
gener de 2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació del Ple (bases) i 
per delegació de la Presidència (convocatòria), 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 de l’àmbit de la Gerència de Serveis de Benestar Social 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor d’entitats sense finalitat de lucre que 
desenvolupen  activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental, 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’ÀMBIT DE LA 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL DE L’ÀREA D’ ATENCIÓ A LES 
PERSONES A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCR E QUE 
DESENVOLUPEN  ACTIVITATS DE RESPIR PER A LES FAMÍLI ES CUIDADORES DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT O MALALTIA MENTAL L’ANY 2 015 
 

1. Objecte  
 
L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui la Diputació de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

109/158 

Barcelona a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, 
destinades a entitats socials que organitzen activitats que tinguin com a objectiu donar suport i 
descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant 
programes de RESPIR en les següents modalitats:  
 
1.1. Activitats de lleure :  
1.1.1. Activitats de lleure i d’oci amb pernoctació:   

- A efectes d’aquesta convocatòria, les estades de més d’un dia de durada amb 
pernoctació comprenen: transports, àpats, allotjaments, així com les activitats i/o 
personal de suport per a la realització de les activitats. 

- Les estades han de complir els requisits establerts per la normativa vigent: ràtio de 
professionals per participants, titulació dels professionals, assegurances, entre altres.  

- Les entitats han de disposar de protocols d’organització de les estades que contemplin 
tots els aspectes involucrats: selecció dels participants, tipus d’activitats, professionals, 
finançament de l’activitat, entre d’altres. 

- Es prioritzaran els casos de major necessitat de descans de les famílies cuidadores, 
així com la rotació i la diversificació de les persones a les que es destina l’activitat.    

 
1.1.2. Activitats de lleure i d’oci sense pernoctació: 

- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per activitats de lleure i oci sense 
pernoctació el conjunt d’activitats organitzades que es fan en un espai determinat 
durant unes hores. Les persones assistents realitzen activitats col·lectives que les 
ajuden en el desenvolupament personal i fomenten la seva autonomia personal. En 
aquesta modalitat no es contemplen les despeses d’allotjament però sí per transport i 
àpats. 

- Les activitats i els espais utilitzats han de complir els requisits establerts per la 
normativa vigent: ràtio de professionals per participants, titulació dels professionals, 
assegurances, seguretat, etc.  

- Les entitats han de disposar d’un protocol d’organització de les activitats que contempli 
tots els requeriments i necessitats especials del col·lectiu al qual es dirigeix l’activitat.  

- Es prioritzaran els casos de major necessitat de descans de les famílies cuidadores, 
així com la rotació i diversificació de les persones a les que es destina l’activitat.    

 
1.2. Acolliment en família  

- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per acolliment quan una família acull 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental durant un període determinat mentre la 
família d’origen gaudeix d’un temps de RESPIR. 

- La durada d’un acolliment en família haurà de ser superior a un dia. 
- La família acollidora ha de ser voluntària, tot i que pot rebre ajuts econòmics per part de 

l’entitat en concepte de dietes, transport, etc.  
- La família acollidora no pot tenir relació de parentiu amb la persona acollida. 
- L’entitat ha de tenir un servei de suport per a les famílies acollidores mentre dura 

l’acolliment. 
- La família acollidora rebrà formació per acollir persones amb discapacitat, malaltia 

mental o dependència. 
- L’entitat ha de disposar d’un protocol que contempli tots els aspectes implicats: selecció 

i formació de les famílies, selecció de les persones usuàries, requisits dels habitatges, 
relació entre la família i l’usuari, finançament de l’activitat i actuacions a realitzar durant 
l’acolliment.  

- Es prioritzaran els casos de major necessitat de descans de la família cuidadora, així 
com la rotació i diversificació de persones a les que es destini l’activitat.  
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2. Finalitat de les subvencions  
 

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a les activitats de RESPIR que portin a 
terme les entitats socials dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona d’acord 
amb les modalitats objecte d’aquestes bases.  
 
Els objectius de les activitats de RESPIR són:  
- Proporcionar suport als cuidadors familiars per prevenir situacions d'aïllament social, 

desequilibri o desestabilització familiar. 
- Alleujar als cuidadors habituals en casos de permanent sobrecàrrega i estrès derivats de 

l'atenció i cura de persones amb discapacitat o malaltia mental. 
- Oferir a les persones amb discapacitat i/o malaltia mental experiències alienes al seu 

entorn familiar habitual, d'acord amb les necessitats especials que presenten, procurant 
la seva socialització i integració social. 

- Afavorir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental dels 
municipis menors de 300.000 habitants. 

 
La Diputació de Barcelona és una administració de segon nivell que dóna suport als ens 
locals de la demarcació de Barcelona desenvolupant el treball en xarxa i afavorint l’equitat 
territorial i la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. Per tant, a efectes d’aquesta 
convocatòria, es prioritzaran els projectes adreçats a persones de municipis menors de 
300.000 habitants i els projectes d’abast supramunicipal, comarcal o supracomarcal dins de 
l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona. També es prioritzaran les aliances entre 
entitats i el treball cooperatiu per afavorir la maximització dels recursos i que les activitats 
arribin al major nombre de localitats i persones. 
 

3. Persones destinatàries de les activitats de RESP IR 
 

Els destinataris de les activitats de RESPIR han de ser persones que visquin en un entorn 
familiar. Per tant, no són objecte d’aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones 
amb discapacitat que visquin en residències, llars residències o equipaments similars.  
 
Els destinataris dels projectes de RESPIR han de ser persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental . Preferentment es prioritzaran les persones amb menor grau d’autonomia 
personal i majors necessitats d’assistència, afavorint la rotació i major diversitat d’usuaris 
per tal de garantir que els programes de RESPIR arribin al major nombre de persones i 
famílies.  
 

4. 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 gener de 2015 i el 31 de 
desembre de 2015. 
 

5. Requisits de les entitats socials beneficiàries i forma d’acreditar-los  
 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre que 
hagin d’efectuar 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 es tracti de persones jurídiques, 
legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen: 
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- Entitats privades de caràcter social i sense afany de lucre inscrites al registre públic 
corresponent amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 

- Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
- Entitats amb experiència mínima de dos anys en la realització d’activitats de RESPIR. 
 

Aquests requisits s’acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la 
presentació dels documents que s’indiquen en la base següent. 
 

6. Documentació a aportar  
 

Per a la present convocatòria, les entitats 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. 
f] Acreditació de l’experiència mitjançant memòria dels dos anys anteriors o declaració 

responsable de que l’entitat té experiència en el desenvolupament d’activitats de 
RESPIR.   

 
Tota la documentació haurà de presentar-se 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 
dues 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 
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llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment administratiu comú (en endavant LRJAPPAC). 
 

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol· licituds  
 

El termini de presentació de les sol·licituds comen çarà l’endemà de la publicació de 
les presents bases i convocatòria en el Butlletí Of icial de la Província de Barcelona i 
finalitzarà als 20 dies naturals de la mateixa. 
 
La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat i la documentació que l’acompanya segons queda descrit en la base 6a. Aquest 
model, els seus annexos, i les declaracions exigides, podran trobar-se al lloc web següent: 
 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. També es 
podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la LRJAPPAC. 
 
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 docum entació  
 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat 
beneficiària per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà que desisteix 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 21a. d’aquesta 
convocatòria. 
 

9. Procediment de concessió  
 

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 
 

10. 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 les presents bases. 
 
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 de criteris específics: 
 
1.  Identificació i justificació de la necessitat social del projecte: fins a un màxim de 8 punts. 
2.  Característiques de la població destinatària: tipus de discapacitat, grau i classe: fins a 

un màxim de 6 punts. 
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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, estades o acolliments: fins a un màxim de 6 
punts. 

5.  Definició del pla de treball calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats 
plantejades: fins a un màxim de 8 punts. 

6.  Desenvolupament de protocols i/o guies d’organització de les activitats, estades o 
acolliments: fins a 6 punts. 

7.  Accés i rotació del servei: fins a un màxim de 6 punts. 
8.  Formulació i concreció dels indicadors de seguiment de l’activitat: fins a un màxim de 4 

punts. 
9.  Definició dels sistemes d'organització (equip de treball i funcions) : fins a un màxim de 6 

punts. 
10.  Definició de l’estratègia de comunicació i difusió: fins a un màxim de 2 punts.  
11.  El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 8 punts.  
12.  Adequació del pressupost al projecte presentat: fins a un màxim de 4 punts. 
13.  Impacte territorial de la població destinatària del projecte prioritzant els projectes 

adreçats a persones de municipis menors de 300.000 habitants: fins a un màxim de 8 
punts. 

14. Incorporació d’elements que afavoreixen la transferibilitat a altres ens: fins a un màxim 
de 2 punts.  

15.  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 

 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària   

 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases serà de 300.000 € (tres-cents mil euros) i 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/489.00 del pressupost de l’any 
2015 de la Diputació de Barcelona. 

 
No podran atorgar-se en aquesta convocatòria subvencions per import superior a 
l’esmentat. 

 
12. 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 10. 
 
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 
que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les consignacions 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. 
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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 subvencionades. 

 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la prop osta 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 de Benestar Social 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 les següents persones: 
- La Vice-presidenta segona de la Diputació de Barcelona i Presidenta delegada de l’Àrea 

d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió. 
- El Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública, Consum, Igualtat i Ciutadania o 

persona en qui delegui. 
- Un representant de la Presidència de la Corporació. 
- La Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones o persona en qui delegui.  
- El Coordinador en matèria de Benestar Social, Salut Pública i Consum o persona en qui 

delegui. 
- El Gerent de Serveis de Benestar Social. 
- El Cap de Servei de Suport de Programes Socials 
- El cap de l’Oficina de Suport Intern, qui actuarà únicament com a secretari i elaborarà les 

actes. 
 

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. 
 

14. 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.  
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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. 
 

15. 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 21a. d’aquestes Bases, caldrà l’acceptació expressa per part de 
l’entitat beneficiària. 
 

16. 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 de l’entitat beneficiària, dins el termini estipulat a la base 18, 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, quan no es perjudiquin els interessos de 
tercers. 
 
17. 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. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
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. 
 

18. Obligacions dels beneficiaris  
 

Són obligacions de les entitats beneficiàries 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. 
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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] Les entitats preceptores d’aquestes subvencions que realitzin una proposta motivada de 
modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 16, 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] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. De 
forma mensual s’haurà d’informar de les sortides realitzades mitjançant una fitxa de 
seguiment.  

d] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

e] Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona estan 
obligats 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. 

f] 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. 

g] Si la despesa concreta supera la quantia de 18.000 € (divuit mil euros), 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. 

h] Les entitats beneficiàries 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. 

i] Les entitats beneficiàries d’aquestes 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. 

 
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  
 

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. 
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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: 
- Adquisició de béns materials i equipaments. 
- L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo 

 
20. Subcontractació  
 

No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 
 

21. 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 sigui atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els 
termes de la base 8a. 
 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar pagaments a 
compte a mesura que es vagin presentant justificants d’una part de l’activitat realitzada. 
 

22. 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 per part de l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7ena. i amb el següent 
contingut: 
 
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).  
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Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €) 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat de còpia 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 i perfil de les persones destinatàries ateses (tipus de discapacitat o trastorn 

mental, edat, sexe). 
b] Municipis de procedència (nombre de destinataris del projecte de cada municipi). 
c] Contribució econòmica dels usuaris, si  existeix. 
d] Activitats de difusió realitzades. 
e] 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 
portada a terme amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 

23. 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 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. 
 

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 
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. 
 

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. 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, l’entitat beneficiària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

26. Mesures de difusió del finançament públic  
 

Les entitats beneficiàries 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 ). 
 
En especial, caldrà que les entitats beneficiàries informin a les famílies de les 
persones destinatàries de la seva participació en e l Programa RESPIR de la Diputació 
de Barcelona. 
 

27. 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 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. 
 

28. 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. 
 

29. 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

120/158 

de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 

30. 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació 
concordant. 
 

31. 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), les dades de caràcter personal dels sol·licitants únicament seran 
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions 
establert a aquestes Bases, 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 (2015/6743) d’aquesta subvenció per un import 
màxim de 300.000 € (tres-cents mil euros), 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 300.000 € (tres-cents mil euros) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23101/48900 del Pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona.  
 
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. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (b ases) i de la Presidència 
(convocatòria), aprovar la convocatòria, en règim d e concurrència competitiva, i 
les bases per a l’atorgament de subvencions destina des a finançament i suport 
d’escoles bressol de titularitat privada sense fina litat de lucre per al curs 2013-
2014, amb una aportació econòmica de la Diputació p er a l’exercici econòmic  
2015 de 1.500.000 € (un milió cinc-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:  
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L’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de 
les administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Per al 
conjunt de les administracions s’ha traduït en una insuficiència de recursos econòmics 
que està dificultant, en moltes ocasions, el manteniment d’actuacions i serveis 
adreçats a les famílies, però en general a la comunitat. Entre aquestes, el suport 
econòmic necessari per al manteniment d’escoles bressol i centres educatius destinats 
a infants de 0 a 3 anys, amb incidència directa en l’equitat de tracte i la igualtat 
d’oportunitat per a les famílies i infants dels municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Vist el marc legal que regeix les subvencions: 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, RGLS);  així com els 
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya (en endavant ROAS), de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 
l’Ordenança), aprovada definitivament per acord de Ple de 30 d’octubre de 2008 
(BOPB num.13, de 15 de gener de 2009), que estableix, entre d’altres, que les 
subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o social (art. 7.1) 
realitzades per ens públics o privats (art. 7.2); que la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de subvencions (art. 11.2); i que s’hauran d’aprovar 
conjunta o prèviament a la convocatòria les bases reguladores del procés (art. 12.1) en 
els termes que estableix la referida Ordenança. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en l’àmbit específic de l’educació, i des de la 
Gerència de Serveis d’Educació, coopera i col·labora amb els governs locals de la 
seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les necessitats 
educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres educatius; i atès que 
darrerament s’han impulsat programes específics de finançament de les escoles 
bressol, a fi de contribuir al funcionament d’aquests centres i al sosteniment de les 
places, és voluntat estendre aquest suport a altres entitats que actuen sobre el territori 
amb vocació de servei públic. 
 
És doncs atenent aquesta voluntat de cooperar amb els ajuntaments en el sosteniment 
de les escoles bressol dels respectius territoris que es planteja aquesta convocatòria i 
les bases que la regulen, que té per destinataris dels ajuts previstos les escoles 
bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre dels municipis de la demarcació de 
Barcelona. 
 
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 1/2015,  sobre 
delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener 
de 2015 (publicada al BOPB de 13 de gener de 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 
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la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2015, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
5/15, de data 8 de gener de 2015 ( publicada al BOPB de 14 de gener de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR les “Bases Reguladores en règim de concurrència competitiva per 
l’atorgament de subvencions a favor de les escoles bressol de titularitat privada sense 
finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per al curs escolar 2013-2014”, en 
l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis d’Educació, de la 
Diputació de Barcelona, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS,  EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A FAVOR DE LES ESCOLES BR ESSOL DE 
TITULARITAT PRIVADA SENSE FINALITAT DE LUCRE DE LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA PER AL CURS ESCOLAR 2013-2014”. 
 
1. Objecte i finalitat  
1. L'objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de concessió i 
gestió dels ajuts a atorgar a les escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre 
de la demarcació de Barcelona que puguin ser destinatàries de la present convocatòria. 
 
2. Aquests ajuts tenen per finalitat contribuir a finançar les despeses derivades del 
funcionament de les esmentades escoles bressol i, en conseqüència, es destinaran 
íntegrament a minorar la quota a càrrec de les famílies pel servei rebut durant el curs 
escolar 2013-2014. 
 
2. Període d'execució  
1.Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar 
despeses del curs escolar 2013-2014 (del 1.09.2013 al 31.08.2014). 
 
2. Els presents ajuts no tenen caràcter recurrent. 
 
3. Beneficiaris  
1. Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts les escoles bressol de la demarcació 
de Barcelona de titularitat privada sense finalitat de lucre, que escolaritzin infants de zero a 
tres anys, i que reuneixin totes i cadascuna de les següents condicions: 
a) estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 

impartir el primer cicle de l’educació infantil. 
b) estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre 

públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 
c) no superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre 
d) el director i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de les 

titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle 
d’educació infantil i els requisits dels centres. 

 
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil o societari. 
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2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant els documents que s’indiquen en aquestes bases. 
 
4. Dotació econòmica  
1. La dotació econòmica per convocatòria serà d’un import d’1.500.000 € (un milió cinc-
cents mil euros), a càrrec del pressupost de despesa de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2015. 
 
5. Despesa subvencionable  
1. Es podran finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en aquestes bases les despeses 
de personal i corrents derivades del funcionament dels centres educatius de primer cicle 
d’educació infantil, generades dins el curs escolar 2013-2014. En concret: 
• Sous i salaris del personal del centre (pels quals haurà d’especificar-se la seva dedicació 

en el formulari de justificació). 
• Despeses corrents en béns i serveis, associades amb les despeses derivades del 

funcionament del centre. 
 

2. No són subvencionables les despeses de menjador, les derivades d’acollides matinals i 
de tarda, les d’amortitzacions i les d’inversions. 
 
6. Determinació de l’import dels ajuts  
1. L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, en funció del 
nombre de places d’alumnes acreditades per cada centre.  

 
2. Els ajuts a atorgar a cadascuna de les entitats i els respectius centres, 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 

escoles bressol acreditades pels sol·licitants en la formalització de la sol·licitud.  
• Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a la escoles 

bressol, 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 
entitat li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre d’alumnes del/s centre/s de la 
seva titularitat. Tot això fins esgotar la dotació econòmica del programa. 

• 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. En cas de discrepància entre les 
dades de matriculació aportades pel sol·licitant i les dades que consten en els registres 
del Departament d’Ensenyament, es prendran aquestes darreres com a base pel càlcul 
de l’import. 

 
7. Sol·licitud dels ajuts  
1. Les sol·licituds es presentaran presencialment a qualsevol de les oficines del Registre 
General de la Diputació de Barcelona, mitjançant el model normalitzat a l’efecte, 
degudament signat pel representant legal de l’entitat. 
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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. 
 
2. El termini per presentar les sol·licituds serà des de l’endemà de la data de publicació al 
Butlletí Oficial de la Província i fins a les 14:00h del dia el 20 de febrer de 2015. 
 
3. Les entitats que siguin titulars de més d’un centre presentaran una única sol·licitud, en 
formulari segons model normalitzat, on constaran les dades del primer centre. Les dades 
corresponents al segon i posteriors centres, s’emplenaran en formulari annex d’acord amb el 
model normalitzat. 
 
4. Les sol·licituds i la documentació hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües 
oficials de Catalunya i, s’acompanyarà una còpia en suport electrònic (USB o CD-r) en el 
moment de presentar la sol·licitud. 
 
5. El procediment de concessió de les subvencions regulades per aquestes bases serà el de 
concurrència competitiva. La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que regulen aquesta convocatòria. 
 
8. Documentació a aportar  
La tramitació de les sol·licituds es realitzarà mitjançant el formulari destinat a l’efecte, 
emplenant tots i cadascun dels apartats que hi figuren, i al qual s’adjuntarà la següent 
documentació: 
• Escriptura de constitució de l’entitat beneficiària, on constin els estatuts i estigui 

clarament identificat el seu objecte social, i NIF. 
• Certificació de la inscripció de l’entitat en el registre públic corresponent. 
• Identificació de qui subscriu la sol·licitud, mitjançant fotocòpia del DNI i dels poders 

acreditatius del seu caràcter de representant legal. 
• Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar a la Diputació les que s’obtinguin en un futur. 
• Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries davant 

la Seguretat Social. 
• Si s’escau, annex complementari a la sol·licitud amb les dades del segon i posteriors 

centres. 
• Memòria del projecte i de les activitats que es realitzen al llarg de l’any, contemplant 

específicament pressupost total d’ingressos i despeses del curs objecte de subvenció 
 

9. Revisió de sol·licituds i esmena  
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 la incorporació de les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
10. Criteris automàtics d’esmena  
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a l’ens 
sol·licitant, es podran adoptar els criteris de revisió que tot seguit s’indiquen amb els efectes 
que s’hi detallen: 
- Quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre l’anterior, 

llevat que l’entitat sol·licitant indiqui el contrari.  
- Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun aspecte, 

preval la informació que conté el formulari de sol·licitud. 
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11. Obligacions dels beneficiaris  
1. Els destinataris d’aquests ajuts es comprometen, amb caràcter general, a: 

 
a) Executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 

presumpció de legalitat, així com, també, a presentar la corresponent documentació 
justificativa. 

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.  

c) Difondre que l’activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Quan hi hagi 
difusió publica l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca de la 
Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de l’esmentada marca cal 
seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona 
(http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa) 

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període no 
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

e) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

f) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos 
econòmics necessaris per a la realització de l’activitat de prevenció de riscos laborals a 
l’entitat, d’acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laboral. 

 
2. Específicament, els beneficiaris s’obliguen a: 
a) Destinar íntegrament la subvenció rebuda a minorar la quota a càrrec de les famílies pel 

servei rebut durant el curs escolar 2013-2014. 
b) Complir amb les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 

primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, i al Decret 101/2010, de 3 
d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil. 

 
3. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada cas, 
corresponguin i podrà suposar la revocació, la reducció o el reintegrament de l’ajut concedit. 
 
12. Òrgan competent per a la instrucció i proposta de resolució  
1. L’òrgan competent per a la instrucció d’aquest procediment serà la Gerència de Serveis 
d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
 
2. La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït, d’acord en el previst en l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, i estarà format per: 
• La Vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i Presidenta delegada de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones, qui presidirà les reunions. 
• El Diputat delegat/ d’Educació, o persona en qui delegui. 
• La Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o persona en qui delegui. 
• El Gerent de Serveis d’Educació, o persona en qui delegui. 
• Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
• La Cap de Servei de Suport Intern de la Gerència de Serveis d’Educació, o persona en 

qui delegi, qui actuarà únicament com a secretari/a i elaborarà les actes. 
 

3. L’òrgan competent podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit 
total previst. 
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13. Instrucció i resolució dels ajuts  
1. Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes corresponents, 
es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament dels ajuts previstos. A tal efecte, la 
resolució definitiva dels ajuts serà elevada per la Vicepresidenta segona de la Diputació de 
Barcelona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a proposta de la 
Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva aprovació per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona. 
 
2. La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de resolució definitiva en el termini 
màxim de 2 mesos des de la data de tancament del període de sol·licituds. 
 
3. Una vegada s’adopti la resolució definitiva de concessió dels ajuts, es notificarà 
individualment a tots els beneficiaris en el termini màxim de 10 dies des de la data 
d’aprovació de la resolució. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes 
desestimatoris. 
 
4. La resolució dels 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  
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies hàbils 
a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que ha hagi manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
15. Justificació dels ajuts  
1. El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de juny de 2015. 
 
2. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/educacio, i amb el següent 
contingut: 

 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
Model de justificació, acompanyat de 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 total 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 simplificat, 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 total de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS. 
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En la confecció de la Memòria, sigui quina sigui l’import de la subvenció, s’hauran de tenir 
en compte específicament els següents aspectes: 

 
• S’haurà de justificar despesa per un import igual o superior al de la subvenció atorgada, 

indicant les retribucions de cada professional i el desglossament de les factures 
pagades, amb indicació del proveïdor, el concepte i la data de pagament. 

• S’haurà d’indicar el cost de l’actuació, entès com a cost del servei d’escolarització, que 
inclou les despeses de personal i les despeses de funcionament; així com els ingressos 
generats per l’activitat durant curs 2013-2014.  

• Les entitats beneficiàries hauran de justificar específicament l’aplicació de l’import atorgat 
en concepte de subvenció, mitjançant un certificat del titular del centre on consti la 
quantitat descomptada (o retornada en el seu cas) a cadascuna de les famílies per 
l’escolarització a la llar d’infants durant el curs 2013-2014.  

• En el cas de subvencions superiors a 20.000 €, caldrà adjuntar a més, els documents 
justificatius de la despesa. 

 
16. 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 
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. 
 
17. Mesures de garantia  
Els beneficiaris queden exonerats de la presentació de garanties pel pagament de la 
subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats. 
 
18. 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, abans de finalitzar el termini màxim previst per a la 
justificació, 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. 
 
19. Pagament  
1. El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà, prèvia presentació dels justificants 
exigits, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases. 
 
2. Es podran efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa 
que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.  
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20. Compatibilitat dels ajuts  
Els ajuts atorgats a les entitats destinatàries seran compatibles amb qualsevol altra 
subvenció o ajut que es concedeixi per part d’altres ens públics o privats. En tot cas, la 
suma de subvencions rebudes per una mateixa entitat no podran ser superiors al total de la 
reducció de quotes efectuada.  
 
Tanmateix, l’import total dels ingressos, tenint en compte les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat, no podrà superar el cost total del servei. 
 
21. Seguiment i supervisió de l’execució dels ajuts  
1. El responsable del seguiment de l’execució de les actuacions serà la Gerència de Serveis 
d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
 
2. La Diputació de Barcelona podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, 
la documentació referida a l’execució de l’actuació que és objecte de finançament per tal de 
fer una supervisió del seu desenvolupament.  
 
22.  Protecció de dades de caràcter personal  
1. Les entitats destinatàries hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant, LOPD), específicament en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i 
modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables de fitxer” de les 
dades personals a tractar en el decurs de les actuacions. 
 
2. Les entitats destinatàries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 
despesa en els termes previstos en aquestes bases i en els formularis corresponents fent 
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució 
de l’ajut. 
 
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 
dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
 
4. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer 
“Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya 126, 08008, Barcelona, o qualsevol altra oficina 
del Registre general de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/). 
 
23. 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. 
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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. 
 
4. 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. 
 
24. 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. 
 
25. Règim jurídic aplicable  
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions i el Real Decret de desenvolupament de la 
mateixa, 887/2006, de 21 de juliol; 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 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com qualsevol altra 
normativa concordant que resulti aplicable. 

 
Segon.-   AUTORITZAR la despesa d’1.500.000 € (un milió cinc-cents mil euros) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60500/32000/48901 del pressupost de despesa 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015. 
 
Tercer.-  APROVAR la convocatòria d’aquestes subvencions, (número 
2015/2015/512000/6983) per un import màxim d’1.500.000 € (un milió cinc-cents mil 
euros), el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que 
en elles s’indica. 
 
Quart.-  APROVAR els models de formularis normalitzats que s’assenyalen a 
continuació, i que figuren a l’Annex  d’aquest Dictamen, als efectes de posar-los a 
disposició dels interessats a la pàgina web http://www.diba.cat/educacio:  
 

- Formulari de sol·licitud . 
- Formulari annex de dades dels centres. 
- Formulari de  justificació i model de memòria. 

 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) i a la 
Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords 
anteriors. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 

28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Illa Crous, 
SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/4622.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

En data 30/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Illa Crous, SL de data 30 de maig de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal.lació de dos rètols S-105, a la 
carretera BP-5107 al PK 47+178, marge dret, tram no urbà, i, al PK 48+127, marge 
esquerre, tram no urbà al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient 
núm. 2014/4622). 
 

En data 10/11/2014 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 Illa Crous, SL en data 30 de maig de 2014 i d’acord 
amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 

- La senyalització a instal·lar serà dues senyals S-105 amb l’única indicació de la 
distància fins l’estació de subministrament i l’horari de servei. 

 

- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 

- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 

  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 
la carretera. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Atès que d’acord amb el que disposa la Base 48.4 de les Bases d’execució del 
pressupost general de la Corporació, l’òrgan competent per aprovar el reconeixement i 
liquidació de tots els drets a favor de la Corporació serà el President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Illa Crous, SL, autorització d’obres d’instal.lació 
de dos rètols S-105, a la carretera BP-5107 al PK 47+178, marge dret, tram no urbà, i, 
al PK 48+127, marge esquerre, tram no urbà al terme municipal de Sant Antoni de 
Vilamajor (expedient núm. 2014/4622), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a Illa Crous, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Gurb, en resolució de l’expedient n úm. 2014/8131.-  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 13/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Gurb de data 08 d'octubre de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol d'orientació, a 
la carretera BV-4601 del PK 10+875 al PK 10+876, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (expedient núm. 2014/8131). 
 
En data 18/11/2014 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 Gurb en data 8 d'octubre de 2014 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
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- Un rètol en el marge dret de l’accés (sortint d’ell), que es situarà fora del domini 
públic de la carretera, i tindrà característiques normalitzades segons Norma 8.3-IC 
vigent.  

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.  
 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- 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. 

 

- 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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- 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Gurb, autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol d'orientació, a la carretera BV-4601 del PK 10+875 al PK 10+876, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau 
(expedient núm. 2014/8131), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Gurb, amb domicili a 
efectes de notificacions a Gurb (08503), Mas l'Esperança, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en resolució de  l’expedient núm. 2014/8255.-  
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 16/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de data 09 d'octubre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-5001 del PK 25+070 al PK 25+533, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de La Roca del Vallès (expedient núm. 2014/8255). 
 
En data 10/11/2014 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 la Roca del Vallès en data 09 
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:   
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- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat 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. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.  
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles. Es mantindrà una separació mínima 
respecte de l’aresta exterior de la calçada de la carretera de 0,5 metres. 

 
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són 

els encreuaments necessaris. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
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- Les rases dels encreuaments subterranis de calçada seran perpendiculars a l'eix de 
la carretera i la seva obertura es realitzarà per fases, de manera que sempre quedi 
expedit per al trànsit el nombre de carrils que s'indiqui en les condicions específiques 
(que, com a mínim, sempre serà un) sense que pugui romandre obert més de vuit 
hores consecutives cap tram de rasa. 

 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- Les conduccions o línies aniran allotjades dins d'una canonada de diàmetre suficient 

per permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense 
necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la 
rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions 
necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de 
Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
 
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 

capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada d’1 m. amb fondària 

mínima de 3 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11 
BM-3c. 

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- S’haurà de garantir la visibilitat dels guals pel costat del carril de circulació, aquesta 

visibilitat no podrà ser inferior a la distancia de parada. A tal efecte, es prohibirà   
l’aparcament de vehicles en una franja de 10 metres. A més es dissenyarà de forma 
que s’eviti maniobres de vehicles a la calçada de la carretera o que aquests restin 
aturats a la mateixa. 
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Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 
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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. 

 
- 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, autorització 
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-5001 del PK 25+070 al PK 25+533, ambdós 
marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de La Roca del Vallès (expedient 
núm. 2014/8255), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a La Roca del Vallès (08430), carrer de Catalunya, 
18-24, amb indicació dels recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Call 
Masia, LLC, en resolució de l’expedient núm. 2014/8 518.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 21/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Call Masia, LLC, de data 16 d'octubre de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-5227, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria de Besora (expedient número 
14/8518), de: 
 
• Construcció de tancament diàfan i porta d'accés a la finca, del PK 9+940 al PK 

10+120.    
• Condicionament d'accés existent, del  PK  9+980 al PK 10+000.    
• Construcció de mur d'escollera, del PK  9+940 al PK 9+980. 
• Prolongació d'obra de fàbrica existent, al PK 10+125. 
• Moviment de terres per les obres sol·licitades, del PK  9+940 al PK 10+125. 
 
En data 17/11/2014 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 Call Masia, LLC, en data 16 d'octubre de 2014 i 
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.e, 104.e, 104.h i  128.1, del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
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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. 

 
Moviments de terres 
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, es 

a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.  
 
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra 

autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 

carretera i als seus elements funcionals. 
 
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 

llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent 
diferent. 

 
Construcció de tancament diàfan 

 
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i 

s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d'alçada 
màxima. 

 
Condicionament d'accés existent 

 
- La construcció de l’accés es realitzarà d’acord amb el croquis de la figura “A” adjunt a 

l’autorització.  
 
- L’ús de l’accés serà el del moment de la sol·licitud presentada. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- 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. 
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-  El tancament de l’accés, estarà sempre fora de la zona de domini públic de la 
carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de l’aresta exterior de la 
calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca i mai cap a la calçada 
de la carretera. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües de la cuneta de la carretera mitjançant un gual per 

tal d’evitar que vagin a la calçada. 
 
- 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. 

 
Construcció de mur 

 
- Es garantirà l'estabilitat del mur ( en quant a l'estabilitat i volcada). 
 
- S'ha d'impedir l'aportació d'aigües a la calçada. 
 
- En el que es refereix a les seccions presentades a la documentació (A-A i C-C): per 

desaiguar les aigües provinents de la calçada i de la zona del costat de la carretera, 
es suprimirà la cuneta, que es substituïrà per una berma de 1.50m amb inclinació 
aproximada del 4% cap el talús, i després talús 3H/2V,. D’aquesta manera també es 
podrà reduïr l’alçada dels murs projectats. 

 
- No hi haurà cap part del mur en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 metres de 

l’aresta exterior de l’explanació. 
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Prolongació d’obra de fàbrica existent 
 

- Es construirà un pou de registre on acaba l’actual obra de fàbrica de la carretera. 
Aquest serà accessible per poder realitzar les obres de neteja i conservació 
necessàries del drenatge de la carretera existent. A més tindrà la funció de 
sobreixidor en cas d’embussament de qualsevol dels trams de l’obra de fàbrica 
(l’actualment existent i el sol·licitat). 

 
- No es reduirà la secció de desguàs de l’actual obra de fàbrica.  
 
- El tub amb el que es projecta prolongar l’obra de fàbrica tindrà secció igual o major 

que l’existent. 
   
Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’explanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 
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 171 €, per 
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

146/158 

tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó i de 126,8 €, per 
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de construcció i 
instal·lació de tanques i murs de contenció i sosteniment. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Call Masia, LLC, autorització d’obres a la 
carretera BV-5227, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria de 
Besora (expedient número 14/8518), de: 
 
• Construcció de tancament diàfan i porta d'accés a la finca, del PK 9+940 al PK 

10+120.    
• Condicionament d'accés existent, del  PK  9+980 al PK 10+000.    
• Construcció de mur d'escollera, del PK  9+940 al PK 9+980. 
• Prolongació d'obra de fàbrica existent, al PK 10+125, 
• Moviment de terres per les obres sol·licitades, del PK  9+940 al PK 10+125. 
 
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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per 
un import de 171 €, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per 
a la instal·lació de tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó, 
de 126,8 €, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres 
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de construcció i instal·lació de tanques i murs de contenció i sosteniment i de 50,63€ 
per l’emissió d’informes i tramitació d’expedients. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a Call Masia, LLC, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/8735.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 28/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès de data 21 d'octubre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització de la 
FASE I de la travessia urbana de la carretera BP-1432, del PK 29+555 al PK 30+108, 
ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de l’Ametlla del Vallès 
(expedient núm. 2014/8735). 
 
En data 01/12/2014 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 l'Ametlla del Vallès en data 21 
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:   
 
- 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 carretera, voreres adjacents 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 i secció de ferm 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 davant 
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. 
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- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 

 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.  
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles. Es mantindrà una separació mínima 
respecte de l’aresta exterior de la calçada de la carretera de 0,5 metres. 

 
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són 

els encreuaments necessaris i aquests es realitzaran perpendicularment a l’eix de la 
calçada. 

 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Les rases del encreuaments subterranis de calçada seran perpendiculars a l'eix de la 

carretera i la seva obertura es realitzarà per fases, de manera que sempre quedi 
expedit per al trànsit el nombre de carrils que s'indiqui en les condicions específiques 
(que, com a mínim, sempre serà un) sense que pugui romandre obert més de vuit 
hores consecutives cap tram de rasa. 

 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- Les conduccions o línies aniran allotjades dins d'una canonada de diàmetre suficient 

per permetre la detecció d' avaries i la substitució dels elements avariats sense 
necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la 
rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions 
necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de 
Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
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- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 
degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 

 
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 

capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada d’1 m. amb fondària 

mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 
50/70 S. 

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- S’haurà de garantir la visibilitat dels guals pels dos costat del mateix, aquesta 

visibilitat no podrà ser inferior a la distància de parada. A tal efecte, es prohibirà 
l’aparcament de vehicles en una franja de 10 metres. A més es dissenyarà de forma 
que s’eviti maniobres de vehicles a la calçada de la carretera o que aquests restin 
aturats a la mateixa. 

 
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, 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

150/158 

encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
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 
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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, autorització 
d’obres d'urbanització de la FASE I de la travessia urbana de la carretera BP-1432, del 
PK 29+555 al PK 30+108, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal 
de l’Ametlla del Vallès (expedient núm. 2014/8735), 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. 
 
Segon.-  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. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a l’Ametlla del Vallès (08480), Pl. Ajuntament, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

152/158 

33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Findlay 
Indústries España, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/8823.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 30/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Findlay Industries España, S.L. de data 27 d'octubre de 2014 
en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’enderroc d'edificació, a 
la carretera B-224z al PK 17+260, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Masquefa (expedient núm. 2014/8823). 
 
En data 21/11/2014 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 Findlay Industries España, S.L. en data 27 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' expressen a continuació:   
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Findlay Industries España, S.L., autorització 
d’obres d’enderroc d'edificació, a la carretera B-224z al PK 17+260, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Masquefa (expedient núm. 2014/8823), 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. 
 
Segon.-  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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Tercer.-  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.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a Findlay Industries España, S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
M.G.A., en resolució de l’expedient núm. 2014/9204. - La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 12/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la senyora M.G.A. de la mateixa data, en el qual es sol·licita 
autorització per a la poda/tala d'arbres, a la carretera BV-2131 del PK XXX al PK XXX, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Orpí (expedient núm. 2014/9204). 
 
En data 02/12/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per la senyora M.G.A. en data 12 de novembre de 2014 i 
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 

 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

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.-  ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a la senyora M.G.A., autorització de poda/tala 
d'arbres, a la carretera BV-2131 del PK XXX al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal d’Orpí (expedient núm. 2014/9204), 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. 
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Segon.-  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. 
 
Tercer.-  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.  
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a la senyora M.G.A., amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
El diputat Sr. Pere Prat fa referència al punt número 20 de l'Ordre del Dia (Dictamen 
que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de requisits dels 
ajuts del programa complementari de suport a l'economia productiva local)  i demana 
que es valori la possibilitat de notificar l'acord a tots els ens locals que van sol·licitar 
ajuts econòmics corresponents a les línies de suport "finançament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local" i 
"finançament de la millora i del manteniment dels camins locals". 
 
El President Sr. Esteve diu que així es farà. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 30 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 


