Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 9 d’abril de 2015, a les 11 hores i 15 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, Jordi Subirana i Ortells,
Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa, i els diputats i diputades amb veu però
sense vot següents: senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i
Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Josep Salom
i Ges, Ramon Riera i Bruch, Joan Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata,
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 26 de març de 2015.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’informe
relatiu a l’expedient d’agrupació dels municipis de l’Estany i Granera, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que estima el recurs núm.
XXX interposat per AXA Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, SA contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada en relació amb l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1121,
a causa d’un forat de grans dimensions a la calçada, i reconeix el dret de la recurrent a
ser indemnitzada en la suma de 819,23 €, més els interessos legals.
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que estima el recurs núm.
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XXX interposat per M.G.M. i M.P.G. contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb l’accident de trànsit que va tenir
lloc a la carretera BV-5001, a causa d’unes obres que s’estaven realitzant al mig de la
calçada, i condemna la Diputació de Barcelona a abonar a M.G.M. la suma de 343,48€
(tres-cents quaranta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims) i a M.P.G. la quantitat de
2.801,70 € (dos mil vuit-cents un euros amb setanta cèntims).
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1995/15, de data 10 de març, de
compareixença, davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per R.C.M. contra
la sentència recaiguda en el procediment XXX, relativa a la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions derivades de l’accident que va
patir el recurrent quan circulava en bicicleta per la carretera BV-1415.
Gabinet de Premsa i Comunicació
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona per a la contractació conjunta i
finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals
per a l’any 2015.
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les bases per al concurs
fotogràfic “Penja’t una medalla”.
8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les bases per al concurs de
cuina Menja bé dins de la campanya “Guanyem salut!”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Programa complementari de finançament de
les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015 i el seu règim.
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de
la concessió definitiva, als Ajuntaments de Subirats i de l’Espunyola, del Programa
complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
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de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
Caixa de Crèdit
12.- AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000 € (quaranta-cinc mil
euros) per a finançar l’actuació local “Compra carpa” al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.
13.- AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 130.000 € (cent trenta mil
euros) per a finançar l’actuació local “Expropiació terrenys” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
14.- AJUNTAMENT DE LES MASIES DE RODA.- Dictamen que proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000€ (cent
mil euros) per a finançar l’actuació local “Sala polivalent, 1a f.” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
15.- AJUNTAMENT D’OLIVELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import 24.600,51 € (vint-i-quatre mil
sis-cents euros amb cinquanta-un cèntims) per a finançar l’actuació local “Adquisició
vehicles”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit d’amortitzar-lo en 5
anualitats.
Intervenció General
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació del
protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència
en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
17.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, l’aprovació dels preus públics del
“Curs de Postgrau en Moviment i Educació”, de conformitat amb la seva memòria
econòmico-financera, de l’Organisme autònom Institut del Teatre.
18.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, l’aprovació dels preus públics del
“Curs de Postgrau en Relat Urbà. Narrativa i representació d’itineraris històrics”, de
conformitat amb la seva memòria econòmico-financera, de l’Organisme autònom
Institut del Teatre.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
19.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error material de les
bases per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en
l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social,
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació per a
l’any 2015 i, per delegació de la presidència la resolució de la convocatòria per un
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import d’1.698.998,10 € (un milió sis-cents noranta-vuit mil nou-cents noranta-vuit
euros amb deu cèntims).
Gerència de Serveis d’Educació
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de
la data de la resolució per a l'atorgament de subvencions destinades a finançament i
suport d'escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 20132014.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.G.X.,
en resolució de l’expedient núm. 2014/9400.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. P.C.V., en
resolució de l’expedient núm. 2014/10365.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.R.S., en
resolució de l’expedient núm. 2015/107.
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Manresa, en resolució de l’expedient núm. 2015/251.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2015/418.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gas Natural
Transporte SDG, SA, en resolució de l’expedient núm. 2015/664.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2015/702
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Centre Hípic 3
Aires, SL, en resolució de l’expedient núm. 2015/706.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. M.A.B.,
en resolució de l’expedient núm. 2015/758.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2015/870.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2015/1079.
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Convenis de col·laboració
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
conveni de col·laboració formalitzat amb l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, als
efectes de l’actuació 14/X/102548 ”Projecte constructiu de la travessera urbana BV2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127 p.k. 0,000 i el p.k. 0,550” en el
marc de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de març de 2015.- Pel Sr.
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 26 de març de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient d’agrupació dels municipis de l’Estany i Granera,
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l‘Ajuntament de Granera, amb Registre General d’Entrada a la Diputació
de data 18.03.2015, pel qual es sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de
Barcelona en l’expedient d’agrupació dels municipis de l’Estany i Granera, per a
sostenir en comú el lloc de treball de secretaria intervenció.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a
l’agrupació entre el esmentats municipis, de 26 de març de 2015.
Atès que és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
l’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes
d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al
sosteniment del lloc de treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j,
de la refosa 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 13 de
gener de 2015 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de
gener de 2015, i publicada en el BOPB de 22 de gener de 2015.
En conseqüència el sotasignat en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, per delegació de la Presidència,
s’adoptin els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
Corporació en relació amb l’expedient d’agrupació dels municipis de l’Estany i
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Granera, per a sostenir en comú el lloc de treball de secretaria – intervenció, que es
transcriu a continuació:
“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis
de l’Estany i Granera, per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria intervenció

a)

Antecedents

Mitjançant ofici presentat per l’Ajuntament de Granera, amb Registre d’Entrada a la
Diputació de Barcelona de data 18.03.2015, l’Ajuntament sol·licita, amb caràcter
conjunt pels municipis de l’Estany i Granera, el preceptiu informe previ de la
Diputació de Barcelona, per a la constitució de l’agrupació formada per ambdós
municipis, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.
En aplicació de l’art. 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d‘octubre, pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, i que serà objecte d’estudi
seguidament, es constata que entre la documentació aportada consten els
certificats dels acords plenaris dels Ajuntaments de l’Estany i Granera, amb caràcter
favorable a la constitució de l'agrupació i aprovats per la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres, així com el projecte d’estatuts que ha de regular
l’agrupació.
b) Disposicions legals
L’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, estableix que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva
normativa pròpia, acordar la constitució i dissolució de les agrupacions dels ens
locals per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria i que, en
qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions
locals interessades, l’audiència de les entitats afectades i l’informe previ de la
Diputació o ens supramunicipal corresponent.
Per la seva banda l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el
procediment per acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir
en comú el lloc de secretaria es podrà iniciar mitjançant acord de les entitats
afectades i es requerirà un informe previ de les entitats supramunicipals
corresponents.
c)

Circumstàncies dels ajuntaments interessats

Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que
consten en els respectius acords i concretament en el projecte d’estatuts que els
acompanya, es basen tant en aconseguir una major eficiència i racionalitat dels

6

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

recursos humans com en la insuficiència de recursos econòmics per mantenir
cadascun per separat el lloc de treball de secretaria intervenció.
D’acord amb la informació de la que disposa aquesta Diputació, en resulta:
- El municipi de l’Estany té una població de dret a 1 de gener de 2014, de 408
habitants i un pressupost municipal corresponent a 2015, de 532.656,40 €.
- El municipi de Granera té una població de dret a 1 de gener de 2014, de 80
habitants i un pressupost municipal corresponent a 2015, de 151.000 €.
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques
per acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú
del lloc de secretaria, quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui
insuficient, sense quantificar el nivell de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b)
del propi article en tractar de l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball,
que la xifra en una població inferior a 500 habitants i un pressupost ordinari inferior
als 250.000 €.
En aquest sentit és palès que l’Ajuntament de Granera es trobaria dintre dels límits
d’insuficiència que justificarien l’opció d’eximir de l’obligació de mantenir el lloc de
treball de secretaria, pel que fa al nombre d’habitants i pel que fa al pressupost de
que disposa.
Per aquests casos el segon paràgraf de l’article 9.1.b) del citat Decret 195/2008,
disposa que les funcions atribuïdes al lloc eximit seran exercides pel lloc de
secretaria si es tracta d’una agrupació de municipis, o pels ens municipals si es
tracta d’un ens local en què circumstancialment les funcions no es puguin atendre.
Amb caràcter equivalent es troba l’article 4.1 del RD 1732/1994, de 29 de juliol,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
local con habilitación de caràcter nacional.
Això no obstant, l’Ajuntament de Granera no sol·licita l’exempció de l’obligació de
mantenir el lloc de treball de secretaria sinó l’agrupació amb l’Ajuntament de
l’Estany, per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció.
A aquests efectes, examinat el projecte d’estatuts es constata que el lloc de treball
de secretaria intervenció de l’Ajuntament de l’Estany està actualment ocupat en
virtut d’un nomenament de funcionària interina (efectuat per Resolució de la
Direcció General d’Administració Local, de data 17 d’octubre de 2000 i ratificat per
Resolució de 16 de gener de 2007), sent aquest lloc de treball el que desenvoluparà
la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies en ambdues entitats
agrupades.
El projecte d’estatuts, que ha estat aprovat inicialment per tots dos Ajuntaments, i,
que ha de regir l’agrupació de municipis, recull els continguts mínims i necessaris
com ara el seu objecte, la seu, els òrgans de govern de l’agrupació, el sistema
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retributiu, les aportacions de cadascun dels municipis, la provisió del lloc, la durada
de l’agrupació, la seva modificació i les causes de dissolució.
Finalment, s’efectua una darrera consideració de millora dels estatuts, atès el
caràcter indefinit de la vigència de l’Agrupació, en el sentit que es prevegui la forma
de provisió de la plaça de secretaria-intervenció de l’agrupació en el cas de vacant
del titular.
d) Inici del procediment
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet
esment en el primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un
acord de les entitats locals interessades.
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la
modificació i la dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com
l’adhesió a aquestes, requereix el quòrum del vot favorable de les dues terceres
parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els
Ajuntaments de l’Estany i Granera han acreditat aquestes circumstàncies.
e)

Conclusió

Atès que resulta acreditada en la documentació tramesa la voluntat conjunta
d’ambdós Ajuntaments afectats, d’iniciar els tràmits per a la agrupació dels
respectius municipis als efectes de sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria intervenció, així com la concurrència dels requisits exigibles per a la seva
aprovació, aquesta Secretaria estima que es pot informar favorablement l’expedient
iniciat per a l’agrupació de municipis, proposada entre els Ajuntaments de l’Estany i
Granera.
No obstant això la Junta de Govern, i per delegació de la Presidència, d’acord amb el que
preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB,
del 13 de gener de 2015 i 22 de gener de 2015, acordarà el que estimi pertinent. “

Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de l’Estany i Granera, per al
seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que estima el
recurs núm. XXX interposat per AXA Seguros Generales Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros, SA contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb l’accident de trànsit que va
tenir lloc a la carretera BP-1121, a causa d’un forat de grans dimensions a la
calçada, i reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada en la suma de
819,23 €, més els interessos legals.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. XXX, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat per AXA Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros,
SA contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 29 de maig de 2013, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats
de l’accident que va tenir lloc quan el vehicle assegurat era conduït per la carretera
BP-1121 i les rodes dretes es van introduir en un forat de dimensions considerables,
fet que va provocar uns desperfectes valorats en 819,23 €.
D’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, es considera
que existeix un nexe causal entre els danys produïts i el funcionament dels serveis
públics, ja que ha quedat acreditada la presència d’un forat a la calçada, sense
senyalitzar, el que suposa una negligència per part de l’Administració demandada de
mantenir un estàndard ordinari de conservació i vigilància.
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va acordar
delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat XXX, que
estima el recurs contenciós administratiu interposat per AXA Seguros Generales
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, SA contra el decret de la Diputació de
Barcelona, de 29 de maig de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera
BP-1121, a causa d’un forat de dimensions considerables existent a la calçada. En
conseqüència:
1. Reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada en la suma de 819,23 €, més
els interessos legals des de la reclamació en via administrativa.
2. Pel que fa a les costes, cada part abonarà les causades a la seva instància i les
comunes per meïtat.
Segon.- PROCEDIR A L’EXECUCIÓ de la sentència ferma en els seus estrictes
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que estima el
recurs núm. XXX interposat per M.G.M. i M.P.G. contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5001, a causa d’unes obres que
s’estaven realitzant al mig de la calçada, i condemna la Diputació de Barcelona a
abonar a M.G.M. la suma de 343,48 € (tres-cents quaranta-tres euros amb
quaranta-vuit cèntims) i a M.P.G. la quantitat de 2.801,70 € (dos mil vuit-cents un
euros amb setanta cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. XXX, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat per M.G.M. i M.P.G. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 10
de juliol de 2014, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5001,
com a conseqüència de la col·lisió amb les obres de construcció d’un illot que
s’estaven realitzant al mig de la via.
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es conclou
que existeix una deficiència en la senyalització de les obres que ha provocat un
funcionament anormal del servei públic, ja que en el mateix lloc i a la mateixa hora
s’havien accidentat tres vehicles i tots amb els mateixos danys.
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va acordar
delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat XXX, que
estima el recurs contenciós administratiu interposat per M.G.M. i M.P.G. contra la
resolució de la Diputació de Barcelona, de 10 de juliol de 2014, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident
de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5001, a causa de les obres de construcció
d’un illot al mig de la via, i declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de
Barcelona.
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En conseqüència, condemna la Diputació de Barcelona a abonar a M.G.M. la quantitat
de 343,48 € i a M.P.G. la quantitat de 2.801,70 €.
Segon.- PROCEDIR A L’EXECUCIÓ de la sentència ferma en els seus estrictes
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1995/15, de data 10 de març,
de compareixença, davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per
R.C.M. contra la sentència recaiguda en el procediment XXX, relativa a la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions derivades de
l’accident que va patir el recurrent quan circulava en bicicleta per la carretera
BV-1415.- 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 30 d’abril de 2013, la Diputació de Barcelona va acordar
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. XXX substanciat en el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, interposat pel senyor R. C. M. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions
físiques derivades de l’accident sofert mentre circulava amb la seva bicicleta per la
carretera BV-1415, a causa de l’existència d’una substància lliscant al carril de
circulació.
El Jutjat ha resolt el recurs mitjançant la Sentència de 10 de desembre de 2014, contra
la qual el senyor Carballo ha interposat recurs d’apel·lació.
Per Diligència d’Ordenació notificada en data 6 de març de 2015, l’esmentat Jutjat ha
citat les parts per comparèixer en un termini de 30 dies davant el 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
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi en el recurs d’apel·lació, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador
perquè es facin càrrec de la defensa i representació, respectivament, de la Corporació
en el recurs esmentat.
Com sigui que, en primera instància la companyia “AXA SEGUROS GENERALES,
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” (en endavant AXA) va dur a terme la defensa i
representació de la Corporació, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació
de Barcelona té subscrita amb dita companyia per fer front als riscos en matèria de
reclamació de responsabilitat patrimonial, i que dita companyia ha designat el senyor
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Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el
Procurador dels Angel Joaniquet Ibarz per assumir, respectivament, la direcció tècnica
de la defensa i la representació en el recurs d’apel·lació esmentat, 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 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22
de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
recurs d’apel·lació interposat pel senyor R. C. M. contra la Sentència recaiguda en el
procediment núm. XXX substanciat en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les
lesions físiques derivades de l’accident sofert mentre circulava amb la seva bicicleta
per la carretera BV-1415, i va caure a causa d’una substància lliscant al carril de
circulació.
Segon.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona,
a AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals senyor Angel Joaniquet Ibarz.
Tercer.- Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran
a càrrec d’AXA.
Gabinet de Premsa i Comunicació
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona per a la contractació
conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels
incendis forestals per a l’any 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Fets
1. El Departament de la Presidència, a través de la Direcció General d’Atenció
Ciutadana i Difusió, d’acord amb l’article 30.1 del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de
reestructuració del Departament de la Presidència, té les competències relatives a la
coordinació de la publicitat institucional i la definició dels criteris per al
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desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la
Generalitat i de les entitats que en depenen.
2. L’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de
col·laboració en matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular
els aspectes més tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa
viària i xarxa de punts d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències,
entre altres.
3. L’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 determina
que la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de publicitat
institucional així com el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació de les
campanyes que vulguin realitzar els departaments de l’Administració de la Generalitat.
4. Segons aquest mateix acord del Govern la contractació i el finançament
corresponent a la gestió i inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació
anirà a càrrec del departament, organisme o entitat que les promogui però aquelles
campanyes que pel seu especial interès públic i/o caràcter transversal ho requereixin
podran ser gestionades i contractades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i
Difusió.
5. L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc pels
serveis de gestió i inserció de publicitat institucional que es difonguin en tots o en
algun/s dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio,
exterior i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius. Aquest
Acord marc té vigència prorrogada fins al 23 de febrer de 2015 (2011055/01), i
emparats per aquest Acord marc s’han licitat els expedients PR-2015-96 per a la
inserció de la campanya als mitjans impresos, televisió, ràdio i on-line, que es
reforçarà amb l’expedient PR-2015-32 de difusió d’altres campanyes de sensibilització,
conscienciació ciutadana i d’informació, més concretament la campanya d’actituds
cíviques als espais naturals.
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais
publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de planificació en els
diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les diferents campanyes de
comunicació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels organismes i
de les entitats que en depenen.
6. Atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya,
la campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les
seves conseqüències està considerada de caràcter transversal i aconsella, ateses les
limitacions pressupostàries actuals, centralitzar la contractació a fi d’obtenir el màxim
rendiment des del punt de vista de la relació difusió/cost de la inversió prevista.
7. Els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural així com la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el
Departament de la Presidència en aquesta actuació.
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8. En aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i
finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals
per a l’any 2014.
9. La Comissió de Seguiment contemplada al pacte quart, un cop avaluada l’execució
del conveni durant 2014, ha decidit la conveniència de donar-li continuïtat al 2015, en
les condicions detallades en cada un dels pactes que segueixen.
10. Existeix consignació a l’aplicació pressupostària G/10600/92050/45000 del vigent
pressupost de la Diputació de Barcelona.
11. La Generalitat de Catalunya ha realitzat els corresponents procediments de
licitació per a la inserció de la campanya en els diferents mitjans, el que suposa que ha
de fer front a pagaments de manera immediata. Per tot això, es considera adient que
la Diputació de Barcelona faci la seva aportació mitjançant dos pagaments, un de
forma avançada a la signatura del present conveni i un segon prèvia presentació d’un
informe acreditant el compliment dels objectius.
Fonaments de dret
1. L’article 109.5 del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2. La disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a 2014, relativa al règim de
contractacions conjuntes.
3. Segons l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per la Llei
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa,
que regula la forma i contingut dels convenis de col·laboració.
4. 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, de conformitat amb l’apartat 3.4.i.3) de la
Refosa 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 modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15 de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de
gener de 2015, respectivament), la competència per adoptar els acords d’aquest
dictamen correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
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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 formalització del conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència,
d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de
Barcelona per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació
sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2015, d’acord amb la minuta que
es transcriu a continuació.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT ELS DEPARTAMENTS DE LA PRESIDÈNCIA, D’INTERIOR
I D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA I
FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE LA PREVENCIÓ DELS
INCENDIS FORESTALS PER A L’ANY 2015.
Barcelona,
INTERVENEN
D’una banda, el senyor Jordi Vilajoana i Rovira, secretari general de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, amb NIF XXX, en ús de les facultats previstes al punt 1.6 de la
Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona titular
del Departament de la Presidència a favor de les persones titulars de la Secretaria General,
de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del Govern
(DOGC núm. 6303, de 29.1.2013).
D’altra banda, l’Hble. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, en nom i representació d’aquest departament, d'acord amb
l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en ús de les
facultats que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
I d’altra banda, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de
Barcelona, en nom i representació d’aquesta entitat, d'acord amb l'apartat 2.4.e 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 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data
13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament),
assistit per la secretària general, Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats
reservades per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de
desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 de
gener de 2014.
Es reconeixen plenament i mútua capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest
acte en el qual
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MANIFESTEN
1.Que el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General d’Atenció
Ciutadana i Difusió, d’acord amb l’article 30.1 del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de
reestructuració del Departament de la Presidència, té les competències relatives a la
coordinació de la publicitat institucional i la definició dels criteris per al desenvolupament de
les campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la Generalitat i de les entitats
que en depenen.
2.Que l’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració en
matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular els aspectes més
tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa viària i xarxa de punts
d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències, entre altres.
3.Que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 determina
que la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de publicitat institucional així com
el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació de les campanyes que vulguin
realitzar els departaments de l’Administració de la Generalitat.
4.Que segons aquest mateix acord del Govern la contractació i el finançament corresponent
a la gestió i inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del
departament, organisme o entitat que les promogui però aquelles campanyes que pel seu
especial interès públic i/o caràcter transversal ho requereixin podran ser gestionades i
contractades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.
5.Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc pels serveis
de gestió i inserció de publicitat institucional que es difonguin en tots o en algun/s dels
mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, exterior i internet, noves
tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius. Aquest Acord marc té vigència
prorrogada fins al 23 de febrer de 2015 (2011055/01), i emparats per aquest Acord marc
s’han licitat els expedients PR-2015-96 per a la inserció de la campanya als mitjans
impresos, televisió, ràdio i on-line, que es reforçarà amb l’expedient PR-2015-32 de difusió
d’altres campanyes de sensibilització, conscienciació ciutadana i d’informació, més
concretament la campanya d’actituds cíviques als espais naturals.
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais
publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de planificació en els
diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les diferents campanyes de
comunicació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels organismes i de les
entitats que en depenen.
6.Que atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya, la
campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les seves
conseqüències està considerada de caràcter transversal i aconsella, ateses les limitacions
pressupostàries actuals, centralitzar la contractació a fi d’obtenir el màxim rendiment des del
punt de vista de la relació difusió/cost de la inversió prevista.
7. Que els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural així com la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el
Departament de la Presidència en aquesta actuació.
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8.Que, en tractar-se d’una contractació conjunta cal acollir-se a la disposició addicional
segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic.
9. Que en aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de la
campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2014.
10. Que la Comissió de Seguiment contemplada al pacte quart, un cop avaluada l’execució
del conveni durant 2014, ha decidit la conveniència de donar-li continuïtat al 2015, en les
condicions detallades en cada un dels pactes que segueixen.
11. Que l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre,
de simplificació i millorament de la regulació normativa, regula la forma i contingut dels
convenis de col·laboració.
Per tot l’anterior, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, amb
subjecció als següents
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona per
a la definició de la forma i imports de finançament de la campanya de comunicació de
prevenció dels incendis forestals per a l’exercici 2015.
Segon.- Condicions sobre la contractació i finançament de la campanya
El Departament de la Presidència serà l’òrgan de contractació i el responsable de coordinar
la campanya, tant de la creativitat com de les insercions als mitjans de comunicació. La
contractació de les insercions es durà a terme segons el vigent Acord Marc pels serveis de
gestió i inserció de publicitat institucional.
Els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la
Diputació de Barcelona finançaran, juntament amb el Departament de la Presidència, la
contractació esmentada, d’acord amb el que s’indica al pacte tercer.
Tercer.- Finançament
Tenint en compte la importància que suposa per al país fomentar la prevenció dels incendis
forestals, i d’acord amb l’històric de campanyes que s’han dut a terme els darrers anys, es
preveu que el cost de les insercions no serà inferior a 750.000 €, IVA inclòs.
Aquesta part corresponent a les insercions publicitàries és la que es sufragarà conjuntament
entre les parts signants d’aquest conveni com segueix:
El Departament d’Interior es compromet a aportar la quantitat de 100.000 €, per a la inserció
als mitjans de comunicació, que haurà de transferir al Departament de la Presidència a la
signatura del present conveni. Aquest import representa un percentatge del 13,33 % del
total previst per a insercions.
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es compromet
a aportar la quantitat de 120.000 €, per a la inserció als mitjans de comunicació, que haurà
de transferir al Departament de la Presidència a la signatura del present conveni. Aquest
import representa un percentatge del 16,00 % del total previst per a insercions.
La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de 115.000 €, per a la
inserció als mitjans de comunicació, que haurà d’ingressar al Tresor de la Generalitat, al
número de compte XXX. Aquest import representa un percentatge del 15,33 % del total
previst per a insercions i es farà efectiu de la següent manera:
-

57.500 € (cinquanta-set mil cinc-cents euros) a la signatura del present conveni.

-

57.500 € (cinquanta-set mil cinc-cents euros) prèvia presentació d’un informe emès per
la Comissió de Seguiment, o per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió,
acreditatiu del compliment dels objectius de la col·laboració previstos així com de
l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució.

L’import restant fins a la totalitat de l’import contractat, un 55,34 % del total, anirà a càrrec
del Departament de la Presidència, sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Quart.- Seguiment i control
Hi haurà una Comissió de Seguiment paritària amb representats dels diferents
departaments i institucions signants. Aquesta Comissió tindrà caràcter tècnic i vetllarà pel
seguiment i avaluació de l’execució d’aquest encàrrec, així com per la resolució de les
qüestions tècniques que s’hi puguin plantejar.
La Comissió es reunirà sempre que una part ho sol·liciti, a la seu de la Direcció General
d’Atenció Ciutadana i Difusió. Si s’escau, un/a funcionari/ària d’aquesta unitat n’aixecarà
acta.
Integren aquesta Comissió de Seguiment:
Per part del Departament de la Presidència:
 El/la responsable de publicitat institucional de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i
Difusió
Per part del Departament d’Interior:
 El/la cap de Comunicació
 Un/a funcionari/ària de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments
Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural:
 El/la cap de Comunicació
 El/la subdirector/a de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni de la Direcció de
Serveis
Per part de la Diputació de Barcelona:
 El/la cap del Gabinet de Premsa i Comunicació
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 El/la cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials
Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personal tècnic de les
seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin de tractar.
Cinquè.- Vigència
El termini de vigència del conveni s’inicia en la data de la seva signatura i s’estén fins al 31
de desembre de 2015.
Aquest conveni de col·laboració pot ser prorrogat per a l’any 2016, per mutu acord de les
parts, sempre que hi hagi la necessitat d’inserir novament la campanya de comunicació
objecte d’aquest conveni i segons les disponibilitats pressupostàries. La pròrroga es
formalitzarà amb la signatura d’una addenda al present conveni, en la qual es fixaran entre
les parts els nous termes de col·laboració i finançament.
Sisè.- Resolució anticipada
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La voluntat de qualsevol de les parts formalitzada amb un preavís de dos mesos.
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants
del conveni.
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
e) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
Setè.- Naturalesa del conveni
Aquest conveni té el caràcter de conveni de col·laboració d’acord amb el que disposa el
capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya. 6
Vuitè.- Jurisdicció competent
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua,
en el marc de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula quarta.
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, les parts se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè.- Publicitat
En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament de la
Presidència publicarà aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
web del Departament.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document, per
quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 115.000 € (cent quinze mil
euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10600/92050/45000, del vigent
pressupost de la Corporació en favor de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les
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obligacions derivades del conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de
Barcelona per a la contractació conjunta i el finançament de la campanya de
comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2015.
Tercer.- PROCEDIR al pagament de la despesa de 115.000 € (cent quinze mil euros),
d’acord amb el previst al pacte tercer del conveni.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes.
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les bases per al
concurs fotogràfic “Penja’t una medalla”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Fets
1. La Diputació de Barcelona, a través dels canals socials de Facebook i Instagram
de la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona i del Twitter de la
Diputació de Barcelona, organitza un concurs fotogràfic anomenat Penja’t una
medalla, en el qual podran participar tots els usuaris majors d'edat residents a
Espanya amb perfil personal a aquestes xarxes socials.
2. L’objectiu del concurs és promoure els perfils socials de la Gerència de Serveis
d’Esports i de la Diputació de Barcelona, així com impulsar la pràctica de l’esport.
3. El concurs fotogràfic Penja’t una medalla tindrà una durada des del dia 13 d’abril
de 2015 fins el dia 26 d’abril de 2015.
4. La resolució d’aquest concurs es publicarà a les xarxes socials d’esports el dia 28
d’abril de 2015. Els premis es podran recollir a partir del dia 30 d’abril a la llibreria de la
Diputació de Barcelona (Av. Diagonal, 393, 08008 Barcelona).
5. El concurs no suposa cap despesa econòmica perquè Diputació de Barcelona ja té
els premis (samarretes i entrades) per als guanyadors.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament) segons el qual la
competència per adoptar aquest acord correspon a la Junta de Govern per delegació
del Ple.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR les bases per al concurs fotogràfic Penja’t una medalla i que són
les següents:
“Bases per al concurs fotogràfic Penja’t una medalla
Objecte i Àmbit
La Diputació de Barcelona, a través dels canals socials de Facebook i Instagram de la
Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona i del Twitter de la Diputació de
Barcelona, organitza un concurs fotogràfic anomenat Penja’t una medalla, en el qual
podran participar tots els usuaris majors d'edat residents a Espanya amb perfil personal a
aquestes xarxes socials.
CATEGORIES
Categoria 1: foto més original (3 guanyadors)
Categoria 2: foto amb temàtica d’esport infantil (3 guanyadors)
Categoria 3: foto amb temàtica d’esport de gent gran (3 guanyadors)
Categoria 4: foto amb temàtica d’esport amateur (3 guanyadors)
Categoria 5: foto amb temàtica d’esport professional (3 guanyadors)
TOTAL: 15 guanyadors
Descripció i mecànica
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de fer el següent:
1.

Seguir els canals de les xarxes socials on es participi:
https://www.facebook.com/Esportsdiputaciobarcelona
http://www.instagram.com/esportsdiputacio
http://www.twitter.com/dipubcn

2.

Compartir imatges de persones practicant esport a les comarques de Barcelona a
l’EasyPromos de Facebook o als canals d’Instagram i Twitter amb l’etiqueta
#penjat1medalla i l’etiqueta que correspongui segons el tipus de persones que
apareguin a la fotografia: #esportinfantil #esportamateur #esportprofessional
i
#esportgentgran

Els usuaris poden publicar tantes imatges com vulguin però no poden compartir la mateixa
foto als canals de diferents xarxes.
Perquè una fotografia entri a concurs a més de penjar-la i etiquetar-la correctament, l’usuari
haurà d’aconseguir que la votin a l’aplicació del concurs d’Easypromos de Facebook o als
canals d’Instagram i Twitter.
Durada del concurs
Les fotografies per participar en el concurs es podran penjar des del dia 13 d’abril de 2015
fins al 26 d’abril del 2015, ambdues dates incloses.
Composició del jurat i elements de valoració
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El jurat estarà compost per tres persones: un representant del Gabinet de Premsa i
Comunicació de la Diputació de Barcelona, un representant de la Gerència de Serveis
d’Esports de la Diputació de Barcelona i un fotògraf professional.
Es valoraran l'originalitat i la qualitat artística de les fotografies.
L'organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat
no prevista en aquestes bases.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
Premi
El jurat escollirà els guanyadors entre totes les fotografies presentades. Els premis són:
Guanyador 1: samarreta signada, medalla i entrada per a dues persones en algun
esdeveniment esportiu de la demarcació de Barcelona.
Guanyador 2: samarreta signada, motxilla petita i medalla.
Guanyador 3: samarreta signada i medalla.
*Hi haurà 3 guanyadors per a cada categoria.
La comunicació amb el guanyador serà a través dels perfils socials de la Gerència de
Serveis d’Esports i de la Diputació de Barcelona a partir del 28 d’abril de 2015 per
comunicar-li que ha resultat premiat i les indicacions pertinents per a bescanviar-lo.
El guanyador haurà de respondre, per correu electrònic i en el termini de 5 dies naturals a
comptar a partir del dia següent al de la comunicació, confirmant l’acceptació del seu premi.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat o no vulgui o no pugui gaudir del
premi, aquest passarà a la persona que hagi quedat classificada a continuació.
El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.
Protecció de dades personals
Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer
Promoció i difusió de la Gerència de Serveis d’Esports, el responsable del qual és la
Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per gestionar aquest concurs promocional,
per contactar amb els guanyadors i lliurar-los el premi. Cal recordar que donades les
característiques dels llocs on es publiquen les imatges i dades relacionades poden restar
visibles de manera indefinida.
Els participants garanteixen que compten amb el consentiment de les persones que
apareguin en les fotografies per a la seva difusió a través de les xarxes socials i que
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal.
El titular de les dades pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho
per escrit, amb còpia del seu NIF o document d'identificació, al Registre General de la
Diputació de Barcelona, rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona
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Exempció de responsabilitat de les xarxes socials
Les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en
relació a la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquestes xarxes no
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest concurs.
Normes de control i seguretat
La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que siguin
oportunes per evitar qualsevol conducta de què sospiti que tingui per finalitat o efecte
qualsevol intent d'actuar en frau d'aquest concurs en incompliment de les seves normes o
en perjudici d'altres participants. La primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del
participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut.
No és permès concursar amb més d’un perfil o amb perfils que no siguin personals. La
Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte
en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació
fraudulenta, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de
perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret
de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de
les plataformes de Facebook, Twitter i Instagram, perquè adoptin les mesures que
corresponguin.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui
correspondre i el dret a eliminar qualsevol comentari dels usuaris a les fotografies del
concurs quan ho consideri oportú.
No és permès l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de les persones.
Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors en Internet, a les
xarxes socials de la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, la xarxa
per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni
pels possibles errors en la introducció i/ o el processament de respostes, lliuraments o
dades personals. En cas de produir problemes o incidències d'aquest tipus.
La Diputació de Barcelona queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels danys i
perjudicis de tota naturalesa que siguin conseqüència, tot i les mesures de seguretat
adoptades, de la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en
particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis ocasionats com a
conseqüència de la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari.
Altres normes del concurs
La simple participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases en la seva
totalitat.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o
funcionament d'aquest concurs en qualsevol moment i / o finalitzar-la de forma anticipada si
fos necessari per justa causa, sense que d'això pugui derivar cap responsabilitat. No obstant
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això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si
s’escau, per altres mitjans.
El participant en aquest concurs coneix i accepta les normes d’ús i les polítiques d’accés
dels canals de les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter i per tant amb la seva
participació accepta els efectes derivats del seu ús.
El participant declara i garanteix que és el legítim titular dels drets d’explotació de les
fotografies, que les fotografies estan lliure de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a
favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i
reproducció de les imatges de la/es persona/es que apareix/en a les fotografies.
Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol
controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, seran
competents la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les bases per al
concurs de cuina Menja bé dins de la campanya “Guanyem salut!”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Fets
1. La Diputació de Barcelona, a través del Gabinet de Premsa i Comunicació,
convoca el concurs de cuina Menja bé, dins de la campanya “Guanyem salut!”, adreçat
a tot el personal de la corporació.
2. L’objectiu del concurs és promoure una cuina saludable entre els treballadors
basada en la dieta mediterrània. Aquesta dieta ha estat reconeguda per la comunitat
científica internacional com un dels patrons alimentaris més saludables i equilibrats del
món.
3. El concurs de cuina Menja bé dins de la campanya “Guanyem salut!” tindrà una
durada des del dia 13 d’abril de 2015 fins el dia 4 de maig de 2015. Les propostes per
a participar en el concurs esmentat hauran d’enviar-se a través d’un formulari en
l’espai web “Guanyem salut!” de la Intradiba.
4. La despesa màxima estimada derivada del concurs de cuina Menja bé és de 160 €
(cent seixanta euros) corresponent al import del sopar.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament) segons el qual la
competència per adoptar aquest acord correspon a la Junta de Govern per delegació
del Ple.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les bases per al concurs de cuina Menja bé dins de la campanya
“Guanyem salut!” i que són les següents:
“Bases per al concurs de cuina Menja bé. Campanya «Guanyem salut!»
La Diputació de Barcelona convoca el concurs de cuina Menja bé, dins de la campanya
«Guanyem salut!», adreçat a tot el personal de la corporació. L’objectiu del concurs és
promoure una cuina saludable entre els treballadors, basada en la dieta mediterrània.
Aquesta dieta ha estat reconeguda per la comunitat científica internacional com un dels
patrons alimentaris més saludables i equilibrats del món. Permet combinar el plaer de la
taula amb l’equilibri nutritiu i compatir valors culturals comuns.
Composició del Jurat
El jurat del concurs està format per Ada Parellada, restauradora; Assumpta Miralpeix, cap
del Departament de Cuina de l’Escola de la Dona; Núria Giménez, nutricionista de la
Diputació de Barcelona, i Ethel Paricio, tècnica del Gabinet de Premsa i Comunicació de la
Diputació de Barcelona, com a secretària del jurat.
Modalitats
1. Recepta de cuina mediterrània
2. Menú setmanal de menjar per a carmanyoles
Ambdues modalitats han de seguir les recomanacions bàsiques del decàleg de la dieta
mediterrània i han de ser equilibrades respecte a l'aportació d'hidrats de carboni, proteïnes i
greixos.
Decàleg de la dieta mediterrània
-

Utilitzeu oli d’oliva tant per amanir com per cuinar.
Consumiu aliments d’origen vegetal en abundància.
Incorporeu el pa i els aliments procedents de cereals a l’alimentació diària.
Trieu aliments poc processats, frescos i de temporada; són els més adequats (aliments de
proximitat).
Consumiu diàriament productes làctics: iogurts i formatges.
Consumiu carn vermella amb moderació, cuineu-la en guisats o altres receptes.
Consumiu peix en abundància i ous amb moderació.
Mengeu fruita fresca com a postres cada dia.
Beveu aigua, és la beguda per excel·lència al Mediterrani.
Feu activitat física tots els dies, és tan important com menjar adequadament.

Tots els treballadors poden participar en totes dues modalitats.
Participació en la modalitat Recepta de cuina mediterrània
1. Es pot presentar un nombre il·limitat de receptes per participant
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2. La recepta ha d'incloure: nom de la recepta, llista d'ingredients (quantitats per a quatre
persones, expressades en pes o nombre de peces), preparació prèvia, elaboració del plat i
proposta de presentació.
Participació en la modalitat Menú setmanal de menjar per a carmanyoles
1. S’ha de presentar una proposta de menú de carmanyola per a cadascun dels cinc dies de
la setmana laboral.
2. S’han de proposar cinc àpats diferents; la combinació pot ser un plat únic i postres, o
primer plat, segon plat i postres.
3. El menú ha de ser variat quant a la tria d'aliments. Preferentment, els plats han
d’incorporar:
a. Verdures, farinacis o llegums com a ingredient principal.
b. Carns magres, ous o peix.
c. Oli d’oliva per cuinar i amanir.
d. Altres aliments d'acompanyament: fruita fresca i seca, etc.
Valoració del jurat
En ambdues modalitats, el jurat valorarà l’originalitat de les propostes, la varietat dels
aliments, l’equilibri nutritiu dels seus ingredients i la utilització dels aliments de proximitat.
Terminis i forma de presentació
Del 13 d’abril al 4 de maig de 2015 tot dos inclosos
Les propostes seran enviades a través d’un formulari que es publicarà a l’espai web
Guanyem salut! d’Intradiba.
Premis
Es lliurarà un únic premi per a cadascuna de les dues modalitats. El premi és un sopar
(Menú regal) per a dues persones al restaurant Semproniana (Rosselló, 148) de Barcelona.
Altres
Totes les receptes i els menús per a carmanyoles participants es publicaran a la pàgina web
“Guanyem salut!” d’Intradiba.
L’elaboració de la recepta guanyadora en la modalitat Recepta de cuina mediterrània es
gravarà en un vídeo que es penjarà a Intradiba. La persona guanyadora cedirà a la
Diputació de Barcelona els drets d’imatge i de reproducció.”

Segon.- RETENIR la despesa màxima estimada de 160 € (cent seixanta euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10600/92050/48100 del vigent pressupost de la
Corporació.

26

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Direcció de Serveis de Cooperació Local
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Programa complementari de
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015 i
el seu règim.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com
també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al
Pla de referència.
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de serveis, preveuen i
orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de concertació
definits a la clàusula 7ª del Protocol general.
Els Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del Protocol general
com aquells instruments específics elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a
les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i,
de manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions imprevistes o que
requereixin d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació.
L’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de
les administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Aquesta
afectació del conjunt de les administracions s’ha traduït en una insuficiència de
recursos econòmics que ha dificultat, en moltes ocasions, el manteniment d’actuacions
adreçades a la millora de les condicions de vida de les famílies.
En vista d’aquestes circumstàncies, la Diputació de Barcelona treballa per establir un
marc idoni adreçat a garantir la cooperació local i a conferir als governs locals un
suport de caràcter integral en consonància amb les competències que s’atribueixen a
les diputacions pels articles 31 i 36, en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 a 93 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix cos legal, els quals
estableixen la competència de les diputacions provincials per a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Tot responent a l’exercici d’aquestes atribucions, i prenent consciència del difícil
context econòmic del moment, la Diputació de Barcelona es planteja atendre les
necessitats socials i millorar la qualitat de vida de les persones a través del treball
cooperatiu amb els ajuntaments i la resta de governs locals, tot traient el màxim profit
de la proximitat, de la capacitat emprenedora i de la flexibilitat que caracteritza l’acció
d’aquestes institucions.
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En l’àmbit específic de l’educació, la Diputació coopera i col·labora amb els governs
locals de la seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les
necessitats educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres educatius,
com és el cas de les escoles bressol. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, la Diputació ja ha anat impulsant iniciatives adreçades a la garantia de les
necessitats educatives dels ens locals a través de la previsió d’una línia específica de
suport als governs locals en aquesta matèria. Es tracta de la línia “atenció a
l’escolarització 0-3 anys” del Programa complementari d’urgència social, aprovat en
sessió de la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data de 7 de novembre de
2013. A més, i amb la finalitat específica de contribuir al sosteniment de les llars
d’infants, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar des d’aleshores
diversos programes complementaris pel finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal pel cursos 2012-2013 i 2013-2014. Tot donant continuïtat a la tasca de
cooperació local que presta aquesta Corporació en matèria educativa, i partint també
de l’assistència a la persona com a base i finalitat central de la seva actuació, el
present Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs
2014-2015 té per finalitat específica la de contribuir, una vegada més, al sosteniment
de les llars d’infants de titularitat pública, i molt especialment, garantir la cobertura dels
costos de funcionament d’aquests centres i contribuir al sosteniment de les places.
És doncs atenent a aquesta voluntat de cooperar amb els governs locals en el
sosteniment de les escoles bressol de titularitat municipal, que es preveuen com a
destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa complementari els
ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona i les entitats municipals
descentralitzades que siguin titulars de llars d’infants. No obstant això, no es preveu
com a destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona, atès el règim especial de què
gaudeix d’acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de març, mitjançant la qual es regula el règim
especial del municipi de Barcelona.
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, preveu que les subvencions que integren plans o instruments
similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació local es
regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria les
disposicions de la citada Llei 38/2003, així com les de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord de 30
d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13 de 15-01-09).
Per tot l’exposat procedeix aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, el present Programa complementari de finançament de les llars d’infants
de titularitat municipal per al curs 2014-2015, així com també el seu règim i la
convocatòria corresponent.
Vist l’apartat 12.2.a) 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 núm. 5/15 de data 8 de gener de 2015 i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a la
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Junta de govern, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar la
creació de programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el
Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal
per al curs 2014-2015.
Segon.- APROVAR el règim del Programa complementari de finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015.
“Règim del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2014-2015
Article 1. Objecte
1. L'objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de
concessió i gestió dels ajuts a atorgar als ens locals de la demarcació de
Barcelona que ostentin la consideració de destinataris del present Programa
complementari per part de la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció
a les Persones, amb la finalitat de contribuir a finançar les despeses derivades del
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal.
2. Els ajuts que s’atorguin a l’empara del present Programa complementari no tenen
caràcter recurrent.
Article 2. Ens locals destinataris
1. Es consideren destinataris i poden concórrer a la convocatòria per a la concessió
d’ajuts a l’empara del present Programa complementari tots els ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona que siguin
titulars de llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre
de Centres corresponent.
2. S'exclou de la condició de destinatari a la ciutat de Barcelona per raó de la seva
subjecció al règim especial establert a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la
Carta municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de marc, mitjançant la qual es
regula el règim especial del municipi de Barcelona.
Article 3. Despesa elegible
1. Es poden finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en aquest règim les
despeses de personal i corrents derivades del funcionament dels centres
educatius de primer cicle d’educació infantil, generades dins el curs escolar 20142015, corresponents als capítols següents dels Pressupostos de despesa de les
corporacions locals, en els termes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals
(en endavant, Ordre EHA/3565/2008):
- Capítol 1, “despeses de personal”, relatives a personal del centre.

29

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

2.

- Capítol 2, “despeses corrents en béns i serveis”, associades amb les despeses
derivades del funcionament del centre.
- Capítol 4, “transferències corrents”, quan estiguin vinculades al funcionament del
centre.
No són elegibles les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies, les despeses
de menjador, les derivades d’acollides matinals i de tarda, les d’amortitzacions i
les d’inversions.

Article 4. Període d'execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim s’han de destinar a finançar despeses
del curs escolar 2014-2015.
Article 5. Dotació econòmica
1. La dotació econòmica d'aquest Programa complementari ascendeix a un import
estimat de 10.000.000 € (deu milions d’euros) del vigent pressupost de despesa
de la Diputació de Barcelona.
2. Tanmateix, i als efectes de garantir la cobertura adequada dels costos derivats del
funcionament de les llars d’infants municipals en aplicació de la distribució dels
ajuts prevista en el present règim, es preveu la possibilitat d’incrementar la dotació
prevista amb l’import no disposat del programa complementari de finançament de
les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2013-2014, resolt per Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona el passat 29 de gener.
Article 6. Determinació de l’import dels ajuts
1. El crèdit amb què es dota aquest Programa complementari es distribuirà en funció
del nombre d’alumnes de tots els centres legalment autoritzats i fins a un import
màxim de 875 € per alumne.
2. Els ajuts a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es
determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents:
- El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a
les llars d’infants acreditades pels ens locals destinataris en la formalització de la
sol·licitud. Aquestes dades vindran certificades pel/ per la secretari/ària o
secretari/ària-interventor/a de l’ens local.
- Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a les
llars d’infants, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia
(considerats com alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5
hores/dia (considerats com alumnes a jornada parcial).
- Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin
l’equivalent a les 5 h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent la
suma de totes les hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial
d’una llar d’infants i dividint aquest nombre per 25.
- El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals.
La quantitat que resulti determinarà un import fix per alumne matriculat i
equivalent. A cada ens local li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre
d’alumnes. Tot això fins a esgotar la dotació econòmica del programa i tenint en
compte que l’import màxim de l’ajut a atorgar per alumne matriculat i
equivalent del curs 2014-2015 no podrà superar l’import de 875 €.,
- El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament
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de la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre (font: Departament
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, curs 2014/2015).
Article 7. Centre gestor
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de la instrucció de les
sol·licituds, de tramitar l’aprovació de la concessió dels ajuts, així com de fer el
seguiment de l’execució de les actuacions, és la gerència de Serveis d’Educació.
2. El centre gestor podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, la
documentació de l’actuació que és objecte de finançament per tal de fer una
supervisió del seu desenvolupament.
Article 8. Sol·licitud
1. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de l’aprovació del present
Programa complementari i finalitza el 21 de maig de 2015.
2. Cada sol·licitud pot anar referida a un o diversos centres sempre i quan siguin de
titularitat d’un ajuntament o ens local.
3. En formalitzar la sol·licitud cal adjuntar el formulari complementari “P109”,
degudament certificat, on s'indiquen les dades de cada centre i les corresponents
a la matrícula del curs escolar 2014-2015.
Article 9. Procediment de sol·licitud
1. Els mitjans per tramitar les sol·licituds es troben disponibles a la Seu Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).
3. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificarse mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
4. El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar
l’estat de la seva tramitació.
5. Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els
càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les
funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
6. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de sign1atura i
presentació de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la
secretaria de l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
7. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma
PSIS posada a disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de
conformitat amb el previst a la Seu Electrònica de la Diputació
(https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp).
8. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
Article 10. Registre electrònic
1. Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través de la Plataforma es generarà un
rebut de registre acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i
l’hora d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de
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registre d’entrada, així com també, la resta de dades previstes en la normativa
reguladora del Registre electrònic de la Diputació.
La sol·licitud registrada estarà disponible a través de la Plataforma.
Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats
podran utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de
la
Seu
Electrònica
corporativa,
disponibles
a
l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp.

Article 11. Consulta i seguiment de sol·licituds
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a) "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar
l’existència o no d’incidències esmenables.
b) "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la
sol·licitud, l’existència d’incidències esmenables.
c) "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haverse detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria
o desestimatòria.
d) "Estimada": Des del moment en que generi una concessió.
e) "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor
valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels
requisits administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant.
f) "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van
estimar, es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es
procedeixi a la seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la
convocatòria.
Article 12. Esmena a instància de l’ens
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les
sol·licituds que es trobin en estat de “lliurada”.
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta,
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior
Article 13. Revisió de sol·licituds i esmena
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de
sol·licituds.
2. En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es
procedirà de la següent manera:
a) S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la
persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic
que identifiqui la sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més,
sobre la disponibilitat del requeriment d’esmena al Portal.
b) L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu
electrònic d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal.
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c) L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la
instrucció de la sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals
comptadors a partir de la data de l’accés a l’expedient disponible al Portal.
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc
d’una esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment
efectuat.

Article 14. Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ
a l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval
sobre l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
Article 15. Instrucció i resolució
1. Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes
corresponents, es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament dels ajuts
previstos en el present Programa complementari. A tal efecte, la resolució
definitiva dels ajuts serà elevada per la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, a proposta de la gerència de Serveis d’Educació, per a la seva
aprovació per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
2. La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de concessió d’ajuts en el
termini màxim de 3 mesos des de la data límit prevista per a presentar sol·licitud.
3. Una vegada s’adopti l’acte de concessió dels ajuts, es notificarà individualment a
tots els ens sol·licitants.
Article 16. Acceptació
Els ajuts s'entendran acceptats si, en el termini d'un mes a partir de la notificació de la
concessió, l'ens destinatari no manifesta expressament la renúncia.
Article 17. Justificació
1. El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 d’octubre de 2015.
2. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model
normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de
tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs
Locals. Per mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les dades
corresponents a la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades
del seu funcionament. També s’hi farà constar l’estructura de finançament de
l’actuació. Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura del
Secretari/a-Interventor/a o de l’Interventor/a de l’ens local.
3. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres
administracions públiques.
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert.
5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la
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6.

7.

Diputació, enviarà un escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar
una nova justificació o una justificació complementària.
En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre
gestor, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la
Diputació, informarà a l’ens destinatari dels defectes observats, demanant-li, si
escau, l’emissió d’una justificació rectificativa.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu
cost de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.

Article 18. Procediment de justificació
1. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
3. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i
identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
4. Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de
referència.
5. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de
tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària.
6. Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/àriainterventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i
presentació de la documentació.
7. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i
presentació de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics
habilitats en l’exercici de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució
d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
8. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma
de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
9. D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona podrà, en
qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels
originals dels documents adjunts al document electrònic de justificació de les
despeses.
10. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
Article 19. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu prèvia justificació de
l’ajut.
2. Es podran efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
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Article 20. Obligacions dels ens destinataris
1. Els destinataris dels 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.
d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un
període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
e) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada
cas, corresponguin i podrà suposar la revocació, la reducció o el reintegrament de
l’ajut concedit.
Article 21. Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts atorgats als ens destinataris en el marc del present Programa complementari
són compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut que es concedeixi per part
d’altres ens públics o privats. Tanmateix, l’import total dels ingressos, tenint en compte
les subvencions rebudes per la mateixa finalitat, no podrà superar el cost total del
servei.
Article 22. Tancament i liquidació
1. Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un
termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com
també per esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de
no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
2. L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de
justificació, correspondrà a gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona.
3. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent
ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels ajuts no justificats.
Article 23. Protecció de dades de caràcter personal
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa
vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (en endavant, LOPD), específicament en allò relatiu a les previsions de
l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició
de “responsables de fitxer” de les dades personals a tractar en el decurs de les
actuacions.
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2.

3.

4.
5.

Els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en aquest règim 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.
Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els
documents originals que es requereixin per tal de poder fer-ne la consulta, en el
cas que es cregui necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de
la despesa.
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.
Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici
dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya 126, 08008, Barcelona, o
qualsevol altra oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona
(http://www.diba.cat/web/registre/).

Article 24. Règim jurídic aplicable
1. Constitueix el règim jurídic específic del present Programa, el Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que el desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia
d’ajuts es troba constituït per:
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
- Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
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- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació.
- Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.”
Tercer.- RESERVAR la despesa de 10.000.000 € (deu milions d’euros) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60500/32000/46284 del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona per al 2015.
Quart.- APROVAR la convocatòria relativa al Programa complementari aprovat en
l’acord primer del present dictamen.
Cinquè.- APROVAR els models normalitzats que s’assenyalen a continuació, i que
figuren a l’Annex 1 d’aquest Dictamen, als efectes de posar-los a disposició dels
interessats a la Seu electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
- Formulari de sol·licitud.
- Formulari de dades de matriculació a les llars d’infants.
- Formulari de justificació.
Sisè.- APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud i de justificació de despeses
a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Setè.- APROVAR les fitxes dels tràmits de sol·licitud i de justificació de despeses, que
es publicaran a la Seu electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i que
figuren a l’Annex 2 del present dictamen.
Vuitè.- AUTORITZAR expressament, i tan àmpliament com sigui possible en dret, al
diputat delegat per a la Cooperació local per adoptar les mesures oportunes de
desplegament d’aquest règim, a través d’actes administratius que procedeixin, de
tràmit o qualificats.
Novè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al
“Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal
per al curs 2014-2015”, incorporats a la Seu Electrònica en l'apartat indicat a l'acord
sisè d'aquest Dictamen.
Desè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació de la concessió definitiva, als Ajuntaments de Subirats i de
l’Espunyola, 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
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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 18/12/2014, 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, en el marc de plans locals d’ocupació, de persones
aturades, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, podent
estar-ho també a un Servei Local 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 per garantir la continuïtat de la prestació
dels serveis públics locals i a afavorir la solvència de les hisendes locals.
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.
Els Ajuntaments de Subirats i de l’Espunyola van presentar l’acceptació dels ajuts
atorgats provisionalment en el marc del referit Programa en dates 19 de gener de 2015
i 27 de febrer de 2015, respectivament.
Realitzat el tràmit d’acceptació, es va procedir a resoldre la concessió definitiva dels
ajuts mitjançant dictàmens aprovats en dates 12 de febrer de 2015, en el cas de
l’Ajuntament de Subirats, i 26 de març de 2015, en el cas de l’Ajuntament de
l’Espunyola.
D’acord amb les acceptacions presentades, per a l’Ajuntament de Subirats es va
aprovar una concessió definitiva de 48.804,62 € per a la línia de suport a l’ocupació
local, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242, i 32.536,41 € per
a la línia de suport a la reactivació econòmica local, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/12200/94210/46243.
Per la seva banda, per a l’Ajuntament de l’Espunyola es va aprovar una concessió
definitiva de 15.966,90 € per a la línia de suport a l’ocupació local, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242, i 10.644,60 € per a la línia de suport
a la reactivació econòmica local, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/12200/94210/46243.
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Amb posterioritat a l’aprovació de la concessió definitiva, els referits Ajuntaments han
presentat una nova sol·licitud de redistribució dels imports assignats a cada línia,
degudament justificada, i que es considera que cal admetre.
L’Ajuntament de Subirats sol·licita distribuir la seva quantia total concedida de la
següent manera: 59.004,62 € a la línia de suport a l’ocupació local i 22.336,41 € a la
línia de suport a la reactivació econòmica local. El motiu justificatiu principal de la
sol·licitud és la voluntat de l’Ajuntament de finançar amb aquests recursos l’import de
la contractació d’una persona per poder implementar el projecte “Riu inclusiu”, un
projecte de recuperació social, econòmica i ambiental en el que participen cinc
municipis.
L’Ajuntament de l’Espunyola, per la seva banda, sol·licita destinar 26.611,50 €, el seu
import total concedit, a la línia de suport a la reactivació econòmica local. El motiu
justificatiu principal de la sol·licitud és la dificultat de portar a terme un pla d’ocupació al
municipi, que compta amb 260 habitants.
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa 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 modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13
de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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 de la concessió definitiva del Programa
complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015, a l’Ajuntament de Subirats, aprovada per acord de Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona en data 12 de febrer de 2015, en el sentit de:
- incrementar en 10.200 € l’import de 48.804,62 € concedit en la línia de suport a
l’ocupació local amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242, de
forma que l’import definitiu passa a ser de 59.004,62 €, i establir que, d’acord amb
l’article 18 del règim del Programa, s’abonarà per avançat el 50% de l’import
definitivament atorgat per aquesta línia.
- disminuir en 10.200 € l’import de 32.536,41 € concedit en la línia de suport a la
reactivació econòmica local amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/12200/94210/46243, de forma que l’import definitiu passa a ser de 22.336,41 €.
Segon.- APROVAR la modificació de la concessió definitiva del Programa
complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015, a l’Ajuntament de l’Espunyola, aprovada per acord de Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 de març de 2015, en el sentit de:
- incrementar en 15.966,90 € l’import de 10.644,60 € concedit en la línia de suport a
la reactivació econòmica local amb càrrec a l’aplicació pressupostària

39

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

G/12200/94210/46243, de forma que l’import definitiu d’aquest ajut passa a ser de
26.611,50 €.
- reduir l’import total concedit en la línia de suport a l’ocupació local de 15.966,90 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 10.200 € (deu mil dos-cents
euros) amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242 del vigent
pressupost corporatiu, condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit número
7/15; així com una despesa de 15.966,90 € (quinze mil nou-cents seixanta-sis euros
amb noranta cèntims) amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/12200/94210/46243
del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord
amb la resolució de 5 de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les entitats locals.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
1.- Antecedents
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
La Diputació de Barcelona, el 22 de juliol de 2013, va signar una nova acció
concertada amb el mateix compromís de contractar préstecs amb les millors
condicions possibles per als anys 2013 i 2014 (acord de la Junta de Govern de
25.4.2013, relatiu a la selecció de la Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera
amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local), que es
prorroga per l’any 2015 amb la signatura d’una addenda al conveni el dia 2 de febrer
de 2015.
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La Junta de Govern, en sessió de data 18 de desembre de 2014, va aprovar el
dictamen sobre la ”Fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització, del tipus
ofertat per l’entitat bancària actualitzat i de la subvenció màxima per municipi pel
Programa de Crèdit Local durant l’any 2015” publicat al BOPB dilluns, 29 de desembre
de 2014.
La Secretaria General del Tresor i Política Financera dicta la resolució de 5 de febrer
de 2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats
autònomes que s’acullen al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes publicada
al BOE el 7 de febrer de 2015 que fa necessari adaptar el tipus ofert per l’entitat
bancària pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015.
El Director de Serveis de Planificació Econòmica, en data 24 de març de 2015, signa
l’informe tècnic corresponent que consta a l’expedient, per a:
a)
b)

Adequar la modificació del conveni formalitzat entre Diputació de Barcelona i el
Banco de Sabadell, S.A.
Proposar l’aprovació del tipus a subvencionar per part de Diputació de Barcelona

que es reprodueix en la part que interessa:
“3) APROVACIÓ DEL TIPUS A SUBVENCIONAR, DEL TIPUS D’ACTUALITZACIÓ I
DE LA SUBVENCIÓ MÀXIMA DEL PCL:
D’acord amb l’article 9 de les actuals normes reguladores del PCL, la Junta de Govern
ha d’aprovar el tipus d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus
d'interès a subvencionar (i), i els límits màxims de subvenció per habitant.
En aquest sentit s’hauria de deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 18
de desembre de 2014 que va aprovar el tipus d’interès ja que l’interès subvencionat
supera els nous tipus d’interès de les operacions i caldrà sotmetre aprovació un nou
dictamen”
El Ple Corporatiu en la seva sessió del 26 de març de 2015 va aprovar per urgència el
dictamen de “Modificació del Conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Banco de Sabadell, S.A., aprovat per la Junta de Govern en data 25.04.2013 -en el
marc de l'acció concertada del Programa de Crèdit Local, aprovada pel Ple de
31.01.2013 per als exercicis 2013-2014- i modificat i prorrogat per al 2015, mitjançant
addenda aprovada per acord plenari de data 18.12.2014, amb la finalitat de procedir a
aplicar la modificació normativa operada pel RDLlei 17/2014, de 26.12, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic, pel que fa referència a les millores dels tipus d'interès en els préstecs
formalitzats pels ens locals”, per adequar el Conveni a la resolució de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera de 5 de febrer de 2015; del qual es reprodueix
la part que fa referència a l’oferta de l’entitat bancària per a 2015:
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“Atès que les condicions actuals concertades no compleixen el principi de prudència
financera les modificacions del conveni resulten necessàries i es concreten en les
següents:
1.-El tipus d’interès ofert per l’entitat bancària és la resultant d’aplicar sobre l’Euríbor el
diferencial legal vigent, regulat a través de la Resolució de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera (SGTPF) corresponent.
2.-Les actuacions complementàries de la oferta vigent del Banco de Sabadell, S.A
materialitzades en millores a la tresoreria municipal queden sense efecte.
Tot això, de resultes de la modificació normativa operada pel RDL 17/2014, de 26.12,
de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315 de 30.12.2014) i de la Resolució de la
SGTPF de 5.2.2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats
autònomes que s’acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (BOE núm.
33, de 7.2.2015).”
2.- Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit
Local.
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent”, aprovades pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i
publicades al BOPB de 27.12.2011.
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica:
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a
subvencionar (i), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona
per aquest programa ”.
Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores,
estableixen:
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent:
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On:
P = Coeficient respecte a l’import del préstec.
D = Tipus d’interès del préstec en el moment de la concessió.
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no
podrà superar els deu anys.
I = Tipus d’interès a subvencionar.”
Així mateix, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Regulades, es disposa
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció.
Per últim, d’acord amb l’article 8 de les Normes Reguladores, el límit màxim de la
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern.
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que
disposa l’esmentat article 9 de les normes reguladores de les subvencions a
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni
del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a
subvencionar durant tot l’exercici 2015, serà el total del diferencial sobre l’Euríbor de
l’import de préstec signat. És subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual
o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari es subvencionarà
proporcionalment.
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació dels articles 7 de les mateixes
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2014 és 0,083%.
Finalment, val a dir que en aplicació dels principis de transparència i publicitat que
regeixen l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les
sobredites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent:
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Trams de
població
0-2.000
2.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
50.001-100.000
Més de 100.000

euros/hab.
11,51
10,05
7,69
6,23
5,06
4,24
2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- DEIXAR sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre
de 2014 de resultes de la modificació normativa operada pel RDL 17/2014, de 26.12,
de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315 de 30.12.2014) i de les Resolucions de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera de 5.2.2015, i 5.3.2015 per la qual
es defineix els tipus màxims que compleixin amb el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les
comunitats autònomes que s’acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes
(BOE núm. 33, de 7.2.2015)
Segon.- FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a
subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les normes reguladores de les subvencions a
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni
del Programa de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la
seva sessió de 22 de desembre de 2011 (BOPB 27.12.2011). És subvencionarà
íntegrament el préstec, si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable.
En cas contrari es subvencionarà proporcionalment.
Tercer.- FIXAR en un 0,083% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local.
Quart.- FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2015, en euros per municipi com
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula
següent:
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Trams de
població
0-2.000
2.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
50.001-100.000
Més de 100.000

euros/hab.
11,51
10,05
7,69
6,23
5,06
4,24
2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior.
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les normes reguladores de les
subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
dins del conveni del Programa de Crèdit Local, aprovades pel Ple corporatiu en sessió
de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de 27.12.2011).
Cinquè.- ESTABLIR la vigència dels presents acords fins a 31 de desembre de 2015.
Sisè.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
per a coneixement general.
Setè.- DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació
de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012.
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 45.000 € (quaranta-cinc mil euros) per a finançar
l’actuació local “Compra carpa” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament d’Aiguafreda.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Aiguafreda, presentada en
data 18/2/2015 per finançar la inversió “Compra carpa” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 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 (publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Tipus d’interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Aiguafreda
Compra carpa
45.000 €
0%
0,31%
415,49 €
5
9/2015

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de
5/3/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 130.000 € (cent trenta mil euros) per a finançar
l’actuació local “Expropiació terrenys” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament d’Aiguafreda.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Aiguafreda, presentada en
data 18/2/2015 per finançar la inversió “Expropiació terrenys” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,

47

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

aprovada
pel
Decret
de
la
Presidència
núm. 5/15,
data 8 de gener de 2015 (publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).

de

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Aiguafreda
Expropiació terrenys
130.000 €
0%
0,62%
4.325,24 €
10
8/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de
5/3/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 100.000€ (cent mil euros) per a finançar l’actuació local
“Sala polivalent, 1a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament
de les Masies de Roda.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de les Masies de Roda,
presentada en data 6/2/2015 per finançar la inversió “Sala polivalent, 1a f.” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 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 (publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de les Masies de Roda
Sala polivalent, 1a f.
100.000 €
0%
0,62%
3.327,11 €
10
6/2015

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de
5/3/2015),
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import 24.600,51 € (vint-i-quatre mil sis-cents euros amb
cinquanta-un cèntims) per a finançar l’actuació local “Adquisició vehicles”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit d’amortitzar-lo en 5
anualitats, a l’Ajuntament d’Olivella.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 18/12/14, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Olivella provinent de l’anterior per a “Neteja
Forestal les Colines”:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Adquisició vehicles
24.600,51 €
0%
10
85/2014

Atès que d’acord amb el punt 3r. de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit
aprovades per la Junta de Govern de 28/3/2012, el termini d’amortització és de 5 anys
per a les inversions en béns mobles
Vist que per error es van fixar en 10 les anualitats de l’esmentat crèdit concedit a
l’Ajuntament d’Olivella.
Vist que l’article 6.5 del Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que qualsevol
modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix procediment que per
a la seva concessió.
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 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 (publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern
de data 18/12/14 en el sentit següent:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d’Olivella
Adquisició vehicles
24.600,51 €
0%
5
85/2014

Segon.- ENTENDRE aplicable el conveni signat en 16/12/13 en tot el que no modifica
el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
Intervenció General
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
I.- ANTECEDENTS I MODIFICACIONS NORMATIVES
D'acord amb allò previst a I'article 47.2.h) de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del regim local (en endavant, LRBRL), el Ple de la Diputació de Barcelona
reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2005, va aprovar la realització de les
actuacions d’assistència i cooperació local relatives a l’assumpció per la Diputació de
Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant
ASGEL), mitjançant I'institut jurídic de I'encàrrec de gestió per part d'aquells municipis
de la província que ho decidissin (Acord núm. 50105).
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels
Ajuntaments que volguessin aprovar I’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de
Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació
local que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de marc de 2005.
A I'acord tercer d'aquest acte s'aprova també el protocol dels diferents serveis oferts,
el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura
com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les característiques dels
diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de
I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell.
En data de 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
aprova una modificació del protocol complementari a I'esmentat Conveni tipus, als
efectes de regular, entre d'altres, el servei de recepció de factures per via electrònica
(e.FACT). Aquest Acord (núm. 910110) fou publicat al BOPB de 7 de desembre de
2010.
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D'acord amb els punts 1) i 2) de I'apartat c) del protocol complementari, relatiu a la
tramitació de les sol·licituds, "les actuacions incloses en I'ASGEL s'ofereixen als Ens o
Organismes Locals de Municipis de fins a 30.000 habitants. No obstant, el suport a la
gestió financera, la realització d'estudis econòmics i financers, d'estudis de
comptabilitat analítica i les actuacions de formació podran ser sol·licitats per qualsevol
Ens o Organisme Local de la Província de Barcelona. Per als Ens o Organismes
Locals de Municipis de fins a 30.000 habitants, el fet d’aprovar el Conveni ASGEL amb
Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable, llevat de notificació en
sentit contrari per part de I'Ens o Organisme."
La recent aprovació de I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i I'Ordre HAP/1782/2013,
de 20 de setembre, per la que s'aprova la lnstrucció del model simplificat de
comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model basic de comptabilitat local,
aprovada per Ordre EHA/ 4040/2004, de 23 de novembre, que entraran en vigor l’1 de
gener de 2015, comporta, entre d'altres, modificacions del programa informàtic de
gestió comptable així com del model de gestió patrimonial de les Entitats Locals,
essent necessari per a la majoria d’entitats locals portar a terme una anàlisi detallada
de les implicacions que se’n deriven, així com I'adaptació d'aquest model de gestió
patrimonial i comptable als nous requeriments legals.
Com a conseqüència de I'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, la Llei Orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de I'Administració
Local (en endavant, LRSAL), així com d'altra normativa en I'àmbit de la gestió
econòmica local, els requeriments d’informació econòmica i financera als Ajuntaments
i altres Ens locals de la província de Barcelona s’han vist considerablement
incrementats, la qual cosa comporta de cara als Ajuntaments i Ens locals la necessitat
de comptar amb més mitjans a fi de donar resposta als esmentats requeriments.
L’article 36 de la LRBRL, el qual ha estat modificat per la LRSAL, defineix les
competències pròpies de la Diputació. D'aquestes competències interessa ressaltar
les següents:
a) La coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la prestació
integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència
municipal.
b) L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
els que tinguin menys capacitat econòmica i de gestió.
c) La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si escau,
supracomarcal i el foment o, si s’escau, la coordinació de la prestació unificada de
serveis dels municipis del seu àmbit territorial respectiu.
d) La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori provincial, d'acord amb les competències de les altres
administracions públiques en aquest àmbit.
e) L’exercici de funcions de coordinació en els casos que preveu i' article 116 bis.
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f) Assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributaria, en
període voluntari i executiu, i de serveis de suport a la gestió financera dels
municipis amb una població inferior a 20.000 habitants.
g) La prestació dels serveis d’administració electrònica i la contractació centralitzada
en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
h) El seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de la seva
província. Quan la Diputació detecti que aquests costos són superiors als dels
serveis coordinats o prestats per aquesta, ha d’oferir als municipis la seva
col·laboració per a una gestió coordinada més eficient dels serveis que permeti
reduir aquests costos.
i) La coordinació mitjançant conveni, amb la comunitat autònoma respectiva, de la
prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els
municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
A I'efecte del que disposen les Iletres a), b) i c) de I'apartat anterior, la Diputació:
a) Aprova anualment un pla provincial de cooperació a les obres i serveis de
competència municipal, en I'elaboració del qual han de participar els municipis de la
província.
b) Assegura I'accés de la població de la província al conjunt dels serveis mínims de
competència municipal i a la màxima eficàcia i economia en la prestació d’aquests
serveis mitjançant qualssevol fórmules d’assistència i cooperació municipal.
Amb aquesta finalitat, les diputacions podran atorgar subvencions i ajudes amb
càrrec als seus recursos propis per a la realització i el manteniment d’obres i serveis
municipals, que s’han d’instrumentar a través de plans especials o altres
instruments específics.
c) Garanteix I'exercici de les funcions públiques necessàries en els ajuntaments i els
presta suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de I'activitat
duta a terme en aquestes matèries per I'Administració de l’Estat i la de les
comunitats autònomes.
d) Dóna suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i la
realització d’activitats materials i de gestió, i les assumeix quan aquells els les
encarreguin.
II.- MODlFlCAClONS DEL PROTOCOL QUE ES PROPOSEN
La modificació del protocol regulador del Conveni ASGEL, aprovada en Junta de
Govern de 27 de març de 2014, va ampliar l’abast potencial dels destinataris del citat
conveni incloent els municipis amb tram de població entre els 20.000 i els 30.000
habitants.
Tanmateix, i en un mateix sentit evolutiu obert i de millora, és voluntat de Diputació de
Barcelona continuar ampliant el contingut de les prestacions de serveis ofertades per
raó del citat conveni.
D’aquesta manera la present modificació del protocol obeeix a la incorporació, dins del
protocol regulador dels serveis compresos en el conveni ASGEL, de dues noves línies
de serveis a prestar als ens conveniats i que responen a les següent identificació:

53

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

1ª) Incorporació de la prestació d’un nou servei per a la Gestió Digital de la
Despesa:
Diputació de Barcelona vol oferir l’esmentat servei, com una altra eina, posada a
disposició dels municipis de la província que permeti als ens locals, conveniats al
ASGEL, i que utilitzen el programari comptable a la xarxa de la Diputació, disposar
d’un instrument eficaç i eficient que millori la qualitat de les tasques que realitzen en el
citat àmbit, així com dels seus resultats, reduint els temps per a la tramitació de
documents de gestió de despesa dins del sistema gestor del municipi.
Així, doncs, aquest servei és previst que incideixi, de manera significativa, en la
millora, la qualitat i la productivitat de la gestió comptable del municipi, atès que el
2013 i 2014 es van efectuar les proves pilot, prèvies a la seva proposta d’implantació,
amb resultats extremadament positius.
2ª) Incorporació de la prestació del servei d’elaboració de l’Inventari de béns i
drets del Municipi:
Atesa l’existència de municipis amb dificultats per poder realitzar els seus inventaris de
béns per manca de recursos humans o materials, Diputació realitzava periòdicament
convocatòries per a l’elaboració d’inventaris en municipis fins a 5.000 habitants. Amb
la perspectiva del requeriment d’actualització d’inventaris resultant de les
modificacions normatives recents Diputació ha decidit incorporar l’oferiment de la
prestació d’aquest servei als municipis conveniats a l’ASGEL fins a 5.000 habitants, tot
buscant la implementació d’un sistema d’administració patrimonial que coordini i integri
l’inventari de béns actualitzat i l’immobilitzat comptable d’aquests ens.
Vist l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), correspon a la
Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’aprovació de convenis marcs o
protocols generals.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del protocol complementari al conveni tipus sobre
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), modificat per la
Junta de Govern en la sessió de 25 de novembre de 2010, el text del qual fou publicat en el
BOPB de 7 de desembre de 2010 i modificat posteriorment per Dictamen aprovat per la
Junta de Govern de data 27 de març de 2014, a I'objecte d’incloure entre els serveis oferts
a prestar als ens locals conveniats a l’ASGEL el Servei per a la Gestió Digital de la
Despesa i el Servei d’elaboració de l’Inventari de béns i drets del Municipi realitzant les
variacions necessàries per adaptar el seu contingut a les noves prestacions de serveis
incorporats, tot quedant redactat del protocol com es transcriu a continuació:
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“Protocol del Conveni de l’assumpció de
l’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL)
a) Consideracions Generals
L’Assistència a la Gestió Econòmica Local (per acrònim ASGEL) té per objectiu contribuir a
la millora de la gestió econòmica de les entitats locals, per això posa a disposició dels
Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Comarcals, Consorcis i altres entitats locals amb seu
a la província de Barcelona (en endavant, Ens Local) una sèrie de serveis que incideixen
especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer.
La prestació d’aquests serveis comporta, sovint, la utilització de dades, per part de la
Diputació de Barcelona, que són propietat de l’Ens Local que rep l’actuació de suport.
Aquestes dades estan en ocasions subjectes a la llei de Protecció de Dades Personals, o
són dades que tenen una rellevància per a l’Ens Local, fets que motiven la seva protecció
amb un tractament especialment confidencial.
El present protocol és complementari al Conveni ASGEL i regula el funcionament d’aquests
serveis, considerant aquells aspectes que per motius pràctics no s’inclouen en el conveni.

b) Serveis d’assistència prestats
Constitueixen l’ASGEL els següents serveis d’assistència als Ens o Organismes
locals:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

El suport a la gestió comptable
El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)
El suport a la gestió financera
El suport al tractament de l’inventari
El suport en matèria de subvencions
El suport en gestió digital de la despesa
El suport en l’obtenció del cost efectiu i els costos de serveis
La realització d’estudis econòmics i financers
La realització d’inventaris de béns
La formació i assessorament en matèria econòmica i financera

1.1. El suport a la gestió comptable
El suport a la gestió comptable consisteix en l’assessorament i assistència en
matèria econòmica i comptable, per tal de generar una informació comptable el més
acurada possible, dins dels termes legalment establerts.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca,
instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en
aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i
salvaguarda de les dades associades al mateix.
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1.2. El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)
El suport a la recepció de factures per mitjans electrònics permet la tramesa i facilita
la gestió de factures electròniques provinents de qualsevol dels proveïdors de l’Ens
Local. Aquest servei es regirà per les condicions de la prestació establertes en el
conveni signat entre el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona, vigent en cada
moment.
1.3. El suport a la gestió financera
El suport a la gestió financera consisteix en l’assessorament i assistència en la
contractació i gestió dels passius financers.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca,
instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en
aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i
salvaguarda de les dades associades al mateix.
1.4. El suport al tractament de l’inventari
El suport a la gestió del tractament de l’inventari consisteix en l’assessorament i
assistència en la gestió dels actius econòmics, la seva correspondència amb
l’immobilitzat comptable, i la generació del compte patrimonial.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca,
instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i l’assistència en
aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i
salvaguarda de les dades associades al mateix.
1.5. El suport en matèria de subvencions
El suport en matèria de subvencions consisteix en l’assessorament i assistència en
la gestió de les subvencions concedides per l’entitat, facilitant la seva tramitació,
control i seguiment i assolint la informació requerida per la Base Nacional de
Subvencions en els formats adients.
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca,
instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
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És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en
aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i
salvaguarda de les dades associades al mateix.
1.6. El suport en gestió digital de la despesa
El suport digital de la despesa consisteix, bàsicament en:
1er.- Impulsar la implementació de sistemes informàtics que conjuguin la gestió
documental digital, la signatura electrònica i firma certificada.
2n.- L’assessorament i assistència en la gestió dels expedients de tramitació de la
despesa de l’entitat processats amb els mitjans digitals i signatura electrònica, en
programaris facilitats per la mateixa Corporació esmentats en el punt anterior,
facilitant la seva tramitació, control i seguiment.
Dins d’aquest servei es diferencia la fase inicial d’implantació, que es realitza
mitjançant un conveni específic de col·laboració per definir i ajustar el model de
gestió a cada entitat, de la fase de suport i assistència, un cop el sistema ja està en
funcionament, que queda dins de les altres línies de suport del servei.
1.7. El suport en l’obtenció del cost efectiu i els costos dels serveis
El suport a l’obtenció del cost efectiu i del cost dels serveis consisteix en
l’assessorament i assistència en el tractament de les despeses i ingressos
associats al servei públic, per tal d’obtenir el cost efectiu, d’acord amb la normativa
vigent, a més del cost integral del servei prestat i el nivell de cobertura de l’ingrés, si
és el cas.
En l’actualitat es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta
tasca instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en
aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i
salvaguarda de les dades associades al mateix.
A més, és competència i compromís de Diputació l’assessorament i assistència en
el càlcul del cost efectiu, als ens locals del seu àmbit territorial, en qualsevol
modalitat, forma, requeriments o modificació que la normativa vigent, o futura,
pogués introduir fruit de novacions o nous elements.
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1.8. La realització d’informes econòmico-financers
econòmica local.

i de plans de viabilitat

La realització d’estudis econòmics i financers són actuacions puntuals i concretes
sobre les dades de l’Ens Local o entitats de la seva dependència. Aquestes
actuacions es regulen per uns requeriments de col·laboració amb l’Ens Local
sol·licitant que són lliurats en iniciar-se l’actuació. Dins d’aquest es contemplen:


Informe econòmico-financer. És un estudi referit al darrer exercici tancat i
aprovat, orientat a valorar tècnicament la situació econòmica i financera de
l’Ens Local, en què es proposen possibles ajustaments als estats aprovats, per
tal d’assolir una millora en l’aplicació de la normativa comptable de l’Ens Local.



Informe de pla de viabilitat econòmica local. És un estudi ajustat a la normativa
vigent, consistent en la proposta de mesures orientades a sanejar les finances
de l’Ens Local i a mantenir els equilibris financers necessaris per assegurar la
viabilitat econòmica a llarg termini.
Si és necessari, l’estudi s’adapta per fer la funció d'un Pla Econòmic i Financer
o d'un Pla de Sanejament, segons els casos, i s’orienta i assessora en la seva
tramitació als efectes de la tutela financera.

Per la realització d’aquestes actuacions, cal disposar del tancament de l’exercici
corresponent a l’any anterior a l’actual. En casos de plans econòmics i financers
derivats de l’aprovació del pressupost inicial, es podran elaborar, sense haver
liquidat el pressupost anterior fins el 31 de març següent.
1.9. L’elaboració d’inventari de béns
L’entitat local ha de poder dur una gestió i control dels seus béns disposant de
l’oportú inventari de béns i drets que, segons disposa la normativa vigent, ha de
detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats
en la seva comptabilitat. L’Inventari és, doncs, un estudi d’aflorament dels béns i
drets, de qualsevol naturalesa, que constitueixen el patrimoni de l’entitat, elaborat
segons els criteris de gestió que regulen el servei descrit en el punt 1.4, i buscant
deixar a l’entitat en condicions d’iniciar l’ús d’aquest servei.
1.10. La formació i assessorament en matèria econòmica i financera
Les actuacions de formació i assessorament es consideren complementàries a
totes les exposades, buscant assolir augmentar el nivell tècnic del personal de l’Ens
Local, per tal de millorar la seva gestió comptable, econòmica i financera, a més
d’avançar en l’aprofitament de les diferents actuacions que s’ofereixen. Aquestes
actuacions estan dirigides exclusivament a personal administratiu, tècnic i
responsables polítics adscrits als Ens Locals de l’Administració Local de la
Província de Barcelona.
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c) Tramitació de les sol·licituds
1.

Programari comptable i mòduls associats (punts 1.1 a 1.5)
Aquestes actuacions s’ofereixen als Ens Locals de la Província de Barcelona,
llevat dels Ajuntaments amb una xifra de població superior a 30.000 habitants.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar la petició al
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
Un cop acceptada la sol·licitud caldrà aprovar el Conveni ASGEL.
Pels Ens Locals que reuneixin els requisits per sol·licitar aquests serveis, el fet
d’aprovar el Conveni ASGEL amb la Diputació, implica la petició del suport a la
gestió comptable.
Es prestaran amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de
Barcelona. No obstant, els Ens Locals podran renunciar-hi, havent d’instal·lar
els programaris en els ordinadors de les seves seus. En aquesta modalitat, el
manteniment i la salvaguarda de dades associades serà a càrrec del propi Ens
Local, i no seran d’aplicació els punts 6 i 7 de l’apartat c) i els punts 1 a 11 de
l’apartat d) d’aquest Protocol.
Quan l’Ens Local, havent aprovat el Conveni ASGEL, desitgi rebre suport en
l’àmbit de serveis previstos en els punts 1.2 a 1.5 de l’apartat b) anterior sols
caldrà que l’Interventor, o Secretari – Interventor, faci la sol·licitud per escrit o
via correu electrònic al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la
Diputació de Barcelona. Un cop rebuda la petició el conveni inclourà les noves
actuacions de suport, mentre l’Ens Local no notifiqui el contrari.

2.

Singularitats per la recepció de factures per via electrònica (punt 1.2)
Pel que respecta al servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT),
l’Ens Local, un cop efectuada la sol·licitud assenyalada el punt anterior, haurà
de prendre l’acord administratiu corresponent, d’acord amb el model tipus de
resolució aprovat per la Diputació de Barcelona, i trametre a la mateixa aquesta
resolució conjuntament amb el justificant d’haver enviat, a través de l’EACAT, el
formulari d’adhesió requerit pel consorci AOC, per tal de donar d’alta a l’Entitat
sol·licitant d’aquest servei.
Posteriorment i una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l’enllaç
electrònic corresponent, l’Ens Local es compromet a publicar aquest enllaç a la
seva seu electrònica, cap a la bústia de lliurament de factures del servei
e.FACT, que garanteixi que qualsevol empresa proveïdora pugui enviar a
l’organisme receptor factures en format electrònic.

3.

Gestió digital de la despesa (punt 1.6)
Les actuacions previstes d’implantació de la Gestió Digital de la Despesa sols
podran ser sol·licitades per Ens Local amb Conveni ASGEL aprovat, i utilització
del programari comptable en xarxa.
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Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar la petició al
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
Un cop completada la fase inicial, no caldrà una nova petició per rebre el suport
en aquest àmbit de servei.
Al cap de 30 dies de l’aprovació d’aquest protocol totes les sol·licituds rebudes
en aquest període inicial seran puntuades segons els següents paràmetres:
(a) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima 8 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 8 punts en base a la data dels 3 darrers tancaments
comptables efectuats dins la xarxa de Diputació.
2. Paràmetres de puntuació:
Per cada tancament comptable realitzat a la xarxa comptable de
Diputació dels exercicis "n-3" a "n-1", sent "n" l'any en curs, s’assignaran
3 punts, minorats pel resultat de multiplicar el nombre del mes en què
s’ha efectuat el tancament per 0,3.
(b) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 6
punts.
1. Criteri:
Un màxim de 6 punts en base a la gestió tributària cedida a l’ORGT.
2. Paràmetres de puntuació:
 0,5 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,3 punts per la
recaptació en executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els
capítols 1 i 2 del pressupost, exceptuat l’Impost sobre béns immobles
rústics. Màxim de 4 punts.
 0,5 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,3 punts per la
recaptació en executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en
altres capítols del pressupost. Màxim 2 punts.
(c) Coeficient de integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 6 punts en base als mòduls utilitzats associats al
programari comptable.
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2. Paràmetres de puntuació:
1,5 punts per cada mòdul actiu, a 1 de gener anterior, d’entre els que es
descriuen en els punts 1.2 al 1.5 de l’apartat b) d’aquest protocol.
(d) Antiguitat de la sol·licitud d’actuació. Màxim 10 punts.
A raó d’un punt per mes transcorregut des de la data d’entrada, en el
Registre de Diputació de Barcelona, de la petició d’actuació de l’entitat
local. Per ajuntaments fins a 1.000 habitants se sumaran dos punts per
mes transcorregut.
En cas d’igualtat de puntuació entre dos ens peticionaris s’ordenarà es donarà
prioritat a la data de recepció de la petició d’actuació a la Diputació.
En cas d’igualtat en la data i la puntuació es donarà prioritat a les entitats de
menor població.
Per entitats que no són Ajuntaments, s’utilitzarà com a població la major dels
Ajuntaments que en formen part o del seu àmbit territorial.
Un cop puntuades es publicarà, a traves de la xarxa de suport comptable, la
llista de sol·licituds ordenades de major a menor puntuació, llista que s’anirà
actualitzant trimestralment en funció de les sol·licituds rebudes en el període.
Tanmateix, les sol·licituds situades en els tres primers llocs no seran objecte de
reordenació i resten a l’espera de poder-se iniciar l’actuació en l’ordre
corresponent.
4.

Cost efectiu i costos de serveis (punt 1.7)
Aquesta actuació podrà ser sol·licitada per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar la petició al
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
Per rebre aquesta actuació no serà requisit haver signat el present conveni, no
obstant, Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les
resultants de l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst
en aquest conveni. Això no obstant, la Diputació en podrà fer ús als efectes del
que preveu l’article 36.1.h) de la LRBRL.
Es prestarà amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de
Barcelona, no contemplant-se altres tipus d’instal·lació dels programaris en
aquest cas.

5.

Estudis econòmics i financers (punt 1.8)
Aquestes actuacions podran ser sol·licitades per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, llevat dels Informes
econòmic-financers, on queda limitat a una actuació per entitat i trienni, llevat

61

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

que existeixin raons de gestió extraordinàries, singulars o de gravetat que
justifiquin una segona actuació.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar la petició al
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
Per rebre aquesta actuació no serà requisit haver signat el present conveni, no
obstant, Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les
resultants de l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst
en aquest conveni.
L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció de la mateixa, no obstant es
podrà donar prioritat a les entitats amb una situació econòmica deteriorada.
6.

Elaboració d’inventaris (punt 1.9)
Queda limitat a Ajuntaments fins a 5.000 habitants amb Conveni ASGEL
aprovat, utilització del programari comptable en xarxa, i limitada a una sola
actuació per entitat.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar la petició al
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les resultants
de l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst en aquest
conveni.
Al cap de 30 dies de l’aprovació d’aquest protocol totes les sol·licituds rebudes
en aquest període inicial seran puntuades segons els mateixos paràmetres
descrits en el punt c) (Tramitació de les sol·licituds), apartat 3 (Gestió digital
de la despesa), d’aquest protocol.
Un cop puntuades es publicarà, a traves de la xarxa de suport comptable, la
llista de sol·licituds ordenades de major a menor puntuació, llista que s’anirà
actualitzant trimestralment en funció de les sol·licituds rebudes en el període.
Tanmateix, les sol·licituds situades en els tres primers llocs no seran objecte de
reordenació i resten a l’espera de poder-se iniciar l’actuació en l’ordre
corresponent.

7.

Formació i assessorament en matèria econòmica i financera (punt 1.10)
Aquestes actuacions podran ser sol·licitades per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona.
El personal d’aquestes entitats interessats en les mateixes hauran d’efectuar la
inscripció a les diferents actuacions que comprenen l’oferta formativa anual.
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8.

Gestió d’usuaris dels programaris de l’ASGEL
Per a la realització de les actuacions lligades a la utilització de programaris
informàtics, la Diputació de Barcelona facilitarà els accessos necessaris a l’Ens
Local al/s programari/s adient/s, que compren/en mòduls i funcionalitats
específiques per a la realització de les tasques incloses en les mateixes.
L’Ens Local comunicarà per escrit al Servei d’Informàtica i Telecomunicacions
de la Diputació de Barcelona, un o més responsables de l’aplicació de gestió
d’usuaris SVUS, si aquests no existissin prèviament. Únicament els
responsables de SVUS, mitjançant aquesta aplicació, estan habilitats per fer les
peticions de les persones que podran accedir als diferents programaris
proporcionats per l’ASGEL. Aquesta petició es farà indicant les dades
corresponents a la persona, el programari on han d’accedir i el grup de
permisos segons els indicats a l’SVUS, pel programari corresponent.

d) Obligacions inherents a la prestació dels serveis
1.

Correspon a l’Ens Local la introducció de les dades necessàries per la gestió
adequada de cada àmbit, on rep l’assistència.

2.

Correspon a la Diputació de Barcelona, l’assistència i assessorament en el
tractament de les dades, assegurar la seva salvaguarda, coherència i facilitar
els processos necessaris pel correcte tractament i obtenció dels estats
necessaris per la gestió de l’Ens Local.

3.

Correspon a l’Ens Local la realització del tancament de l’exercici comptable. És
responsabilitat de l’Ens Local la informació continguda al sistema en el moment
del tancament, i que generarà els estats comptables anuals. Un cop realitzat el
tancament, no podrà anul·lar-se, ni modificar-se les dades que configuren els
estats anuals.

4.

Correspon a la Diputació de Barcelona assegurar, especialment en el
tancament, la coherència de dades i, per tant, la consistència dels estats anuals
obtinguts. Diputació de Barcelona, facilitarà a l’Ens Local, de forma prèvia a la
realització del tancament, un estat resum de les dades econòmiques i
financeres més rellevants per tal de facilitar-li la seva tasca.

5.

Si l’Ens Local procedeix a realitzar el tancament d’un exercici comptable sense
previ avís als equips de suport del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica
Local de la Diputació de Barcelona, aquesta restarà alliberada de les
obligacions expressades en el punt anterior.

6.

La Diputació de Barcelona realitzarà còpies de seguretat periòdiques de les
bases de dades per garantir-ne la integritat. La comesa d’aquestes còpies no
podrà ser en cap moment una salvaguarda contra errors d’operatòria o
d’enregistrament de les dades.
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7.

A partir del 30 de setembre de cada exercici, es procedirà a renovar les bases
de dades que estan a disposició de l’Ens Local, si aquest ha realitzat, abans
d’aquesta data, el tancament de l’exercici anterior a l’any en curs.

8.

Quan l’Ens Local realitzi el tancament comptable d’un exercici amb data
posterior al 30 de setembre de l’any següent, la renovació de bases es
realitzarà a final de trimestre on ha realitzat el tancament.

9.

S’entén per renovació de bases de dades, la transferència a fitxers fàcilment
consultables, de format PDF, de totes les dades comptables de l’exercici “n-2”,
sent “n” el darrer exercici tancat, enviant-se, juntament amb una copia de la
base de dades, a l’Ens Local pel seu arxiu en els ordinadors propis. A partir
d’aquest moment, aquest exercici deixarà de ser consultable per via telemàtica.
Així mateix es procedirà a instal·lar l’exercici “n+2”, en la xarxa telemàtica, per
tal de poder elaborar el pressupost per part de l’Ens Local.

10. Quan l’Ens Local tingui més de dos exercicis comptables sense tancar,
anteriors a l’exercici en curs, se li comunicarà que disposarà de sis mesos per
tancar l’exercici més antic. Si transcorregut aquest termini, no s’ha realitzat el
tancament, Diputació de Barcelona resta facultada a denunciar el Conveni amb
aquest Ens Local, en base a la manca de compliment de les obligacions per
part de l’Ens Local.
11. La Diputació de Barcelona facilitarà a l’Ens Local, en la fase prèvia al
tancament, la conciliació entre la comptabilitat i la informació continguda en les
eines de suport a la gestió financera i al tractament comptable de l’inventari, si
l’Ens Local ha optat per rebre suport en aquests àmbits. Quan això no sigui
possible, per manca de col·laboració, de l’Ens Local, la Diputació de Barcelona
restarà facultada a retirar el suport i els accessos per via telemàtica als
programaris d’aquests àmbits a l’Ens Local.
12. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de decidir en tot moment,
quines són les millors eines i programaris a utilitzar per la realització de les
diferents actuacions incloses en l’ASGEL, podent modificar-se o substituir-se
qualsevol d’elles en tot moment, sense més limitació que la de facilitar formació
adequada als usuaris, en el cas dels programaris que són d’accés per part del
personal de l’Ens Local.
13. La Diputació de Barcelona comunicarà anualment, de la forma que resulti
escaient, l’oferta formativa de l’ASGEL, als efectes que els Ens Locals puguin
fer una previsió de llurs recursos amb l’anticipació suficient.
e) Modificacions del protocol
Les modificacions del present protocol es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.”
Segon.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província per a
general coneixement.
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17.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, l’aprovació dels preus públics
del “Curs de Postgrau en Moviment i Educació”, de conformitat amb la seva
memòria econòmico-financera, de l’Organisme autònom Institut del Teatre.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una
institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant
entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la
promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així
com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de
dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de
data 11 de febrer de 2015, es va aprovar pel curs 2015-16, una nova línia formativa en
l’àmbit del moviment, concretament el Curs en Moviment i Educació, com a títol propi
de l’Institut del Teatre amb una càrrega lectiva de 15 crèdits i que va adreçat a
aquelles persones que vulguin utilitzar el moviment per al desenvolupament de la seva
tasca professional i vulguin aprofundir-la amb eines més específiques.
Vist que al mateix acord, es va elevar la proposta a la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en relació amb l’aprovació del preu públic fixat en 1.270€ (mil dos-cents
setanta euros) en concepte de la matrícula del ”Curs de Postgrau en Moviment i
Educació”, així com dels preus públics dels mòduls independents que es relacionen a
continuació:
Mòdul 1: Psicopedagogia del moviment aplicada a l’aula
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 2: Teatre del moviment aplicat en les diferents etapes educatives
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 3: Música i moviment
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Bloc C:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 4: Avaluació
Bloc A:

170 € (2 crèdits)

Mòdul 5: Diversitat
Bloc A:

85 € (1 crèdit)
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Tot de conformitat amb la seva memòria econòmico-financera que es transcriu a
continuació:
“INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics,
que estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la
proposta d’establiment o modificació de preus (RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL) i
Llei 8/89 de 13 d’abril sobre Taxes i Preus Públics).
CONTINGUT DE LA PROPOSTA
1.- Antecedents.
2.- Fixació del preu.
3.- Vigència.
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura.
4.1.- Justificació de la quantia.
4.2.- Grau de cobertura.
1.- Antecedents

Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el
Postgrau en “Moviment i Educació" 2015-2016 de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre.
2.- Fixació del preu
La proposta d’establiment de preu afecta a l'import que s’adjunta i que aprova el
preu públic que ha de regir per impartir el Postgrau en “Moviment i Educació" 20152016 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
El preu públic per impartir el Postgrau en "Moviment i Educació" 2015-2016 de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, es fixa en 1.270 € per alumne, amb una
previsió mínima de 15 alumnes. El preu del crèdit és 85 €.
El Postgrau inclou 5 mòduls. Els alumnes podran matricular-se per mòduls
independents, fixats segons detall:
Mòdul 1: Psicopedagogia del moviment aplicada a l’aula
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 2: Teatre del moviment aplicat en les diferents etapes educatives
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 3: Música i moviment
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Bloc C:
170 € (2 crèdits)
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Mòdul 4: Avaluació
Bloc A:

170 € (2 crèdits)

Mòdul 5: Diversitat
Bloc A:

85 € (1 crèdit)

La realització del curs de Postgrau en “Moviment i Educació” o dels mòduls que
integren l’esmentat curs, queda condicionat a l’exigència mínima d’un número de
matrícules que en conjunt sumin 19.050 € i 15 alumnes si la modalitat de
matriculació és conjunta. Si la modalitat de matriculació és per mòduls es requerirà
un número de matriculats que en el seu conjunt generin uns ingressos d’import
similar a l’indicat.
3.- Vigència
Aquest preu regirà a partir de la seva aprovació i fins que no es modifiqui
substancialment el número de crèdits o els costos de l’activitat.
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura
En allò que s’assenyala en l’ article 47 TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004, de 5 de
març, és preceptiu justificar l’import del preu i assenyalar el grau de cobertura dels
serveis que es presten.
4.1.- Justificació de la quantia
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004 de 5 de març, quan
hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit.
4.2.- Grau de cobertura
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la
comptabilitat analítica i de les previsions d’ingressos. Els ingressos previstos no
cobriran els costos, però hi ha disponibilitat pressupostària a les aplicacions
corresponents per cobrir la diferència dels costos no coberta pels ingressos
provinents de les matrícules, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL.
I. Ensenyaments no reglats

L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent
forma:


Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos.



Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i despeses
corrents, honoraris de col·laboradors externs i altres (Capítol II), així com a
consums de funcionament.
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D’acord amb l’article 12 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre es farà proposta
d’aprovació del preu públic a la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 3.3 a) de la
Refosa de delegacions de la Diputació núm. 1/2005, aprovada per decret de la
Presidència de 8 de gener de 2015 (núm. 5/2015) i publicada al BOPB de 13 de
gener.
DESPESES
Costos directes capítol I
Costos directes capítol II
Costos indirectes
TOTAL COST
INGRESSOS
Cap. III
TOTAL INGRESSOS
COBERTURA

Postgrau
Moviment i
Educació
21.604,05
15.874,13
7.495,64
44.973,82
Postgrau
Moviment i
Educació
19.050,00
19.050,00
42,36%

“
Vist que l’article 44.1 TRLLRHL determina que l’import dels preus públics haurà de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat, si bé concorren raons culturals i d’interès
públic que justifiquen que es puguin fixar preus públics per sota del límit previst, tal
com preveu el núm. 2 del mateix precepte.
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’ Institut del Teatre que assigna a la Junta
de Govern la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a
càrrec de l’organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar
a l’ òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació i atès que, els
preus proposats no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica
del servei.
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona núm.
1/2015, aprovada per decret de la Presidència, de data 8 de gener de 2015 (núm.
5/2015) i publicada al BOPB de data 13 de gener, d’acord amb el qual, és competència
de la Junta de govern de la Diputació “l’establiment o la modificació de preus públics
quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la realització
de cada activitat sigui superior a 601,01 €, per delegació del Ple.”

68

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el preu públic fixat en 1.270€ (mil dos-cents setanta euros) en
concepte de la matrícula del ”Curs de Postgrau en Moviment i Educació”, així com dels
preus públics dels mòduls independents que es relacionen a continuació:
Mòdul 1: Psicopedagogia del moviment aplicada a l’aula
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 2: Teatre del moviment aplicat en les diferents etapes educatives
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 3: Música i moviment
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Bloc C:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 4: Avaluació
Bloc A:

170 € (2 crèdits)

Mòdul 5: Diversitat
Bloc A:

85 € (1 crèdit)

Tot de conformitat amb la seva memòria econòmico-financera que es transcriu a
continuació:
“INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics,
que estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la
proposta d’establiment o modificació de preus (RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL) i
Llei 8/89 de 13 d’abril sobre Taxes i Preus Públics).
CONTINGUT DE LA PROPOSTA
1.- Antecedents.
2.- Fixació del preu.
3.- Vigència.
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura.
4.1.- Justificació de la quantia.
4.2.- Grau de cobertura.
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1.- Antecedents

Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el
Postgrau en “Moviment i Educació" 2015-2016 de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre.
2.- Fixació del preu
La proposta d’establiment de preu afecta a l'import que s’adjunta i que aprova el
preu públic que ha de regir per impartir el Postgrau en “Moviment i Educació" 20152016 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
El preu públic per impartir el Postgrau en "Moviment i Educació" 2015-2016 de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, es fixa en 1.270 € per alumne, amb una
previsió mínima de 15 alumnes. El preu del crèdit és 85 €.
El Postgrau inclou 5 mòduls. Els alumnes podran matricular-se per mòduls
independents, fixats segons detall:
Mòdul 1: Psicopedagogia del moviment aplicada a l’aula
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 2: Teatre del moviment aplicat en les diferents etapes educatives
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 3: Música i moviment
Bloc A:
170 € (2 crèdits)
Bloc B:
170 € (2 crèdits)
Bloc C:
170 € (2 crèdits)
Mòdul 4: Avaluació
Bloc A:
Mòdul 5: Diversitat
Bloc A:

170 € (2 crèdits)

85 € (1 crèdit)

La realització del curs de Postgrau en “Moviment i Educació” o dels mòduls que
integren l’esmentat curs, queda condicionat a l’exigència mínima d’un número de
matrícules que en conjunt sumin 19.050 € i 15 alumnes si la modalitat de
matriculació és conjunta. Si la modalitat de matriculació és per mòduls es requerirà
un número de matriculats que en el seu conjunt generin uns ingressos d’import
similar a l’indicat.
3.- Vigència
Aquest preu regirà a partir de la seva aprovació i fins que no es modifiqui
substancialment el número de crèdits o els costos de l’activitat.
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4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura
En allò que s’assenyala en l’ article 47 TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004, de 5 de
març, és preceptiu justificar l’import del preu i assenyalar el grau de cobertura dels
serveis que es presten.
4.1.- Justificació de la quantia
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004 de 5 de març, quan
hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit.
4.2.- Grau de cobertura
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la
comptabilitat analítica i de les previsions d’ingressos. Els ingressos previstos no
cobriran els costos, però hi ha disponibilitat pressupostària a les aplicacions
corresponents per cobrir la diferència dels costos no coberta pels ingressos
provinents de les matrícules, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL.
II. Ensenyaments no reglats

L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent
forma:
 Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos.
 Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i despeses
corrents, honoraris de col·laboradors externs i altres (Capítol II), així com a
consums de funcionament.
 D’acord amb l’article 12 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre es farà proposta
d’aprovació del preu públic a la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 3.3 a) de la
Refosa de delegacions de la Diputació núm. 1/2005, aprovada per decret de la
Presidència de 8 de gener de 2015 (núm. 5/2015) i publicada al BOPB de 13 de
gener.
DESPESES
Costos directes capítol I
Costos directes capítol II
Costos indirectes
TOTAL COST
INGRESSOS
Cap. III
TOTAL INGRESSOS
COBERTURA
“
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Postgrau
Moviment i
Educació
21.604,05
15.874,13
7.495,64
44.973,82
Postgrau
Moviment i
Educació
19.050,00
19.050,00
42,36%
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Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’Institut del Teatre.
18.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, l’aprovació dels preus públics
del “Curs de Postgrau en Relat Urbà. Narrativa i representació d’itineraris
històrics”, de conformitat amb la seva memòria econòmico-financera, de
l’Organisme autònom Institut del Teatre.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una
institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant
entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la
promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així
com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de
dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de
data 11 de febrer de 2015, es va aprovar pel curs 2015-16, una nova edició del Curs
de Relat Urbà: Narrativa i representació d’itineraris històrics, com a títol propi de
l’Institut del Teatre amb una càrrega lectiva de 22 crèdits i que va adreçat a turistòlegs,
historiadors de l’art, guies turístics, gestors culturals, tècnics en patrimoni, actors,
directors i dramaturgs.
Vist que al mateix acord, es va elevar la proposta a la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en relació amb l’aprovació dels preus públics del “Curs de Postgrau en
Relat Urbà. Narrativa i representació d’itineraris històrics”, de conformitat amb la seva
memòria econòmico- financera que es transcriu a continuació:
“INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics,
que estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la
proposta d’establiment o modificació de preus (RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL) i
Llei 8/89 de 13 d’abril sobre Taxes i Preus Públics).
CONTINGUT DE LA PROPOSTA

1.- Antecedents.
2.- Fixació del preu.
3.- Vigència.
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura.
4.1.- Justificació de la quantia.
4.2.- Grau de cobertura.
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1.- ANTECEDENTS

Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el
Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de l’itinerari històric” 2015-2016 de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
2.- FIXACIÓ DEL PREU

La proposta d’establiment de preu afecta a l'import que s’adjunta i que aprova el preu
públic que ha de regir per impartir el Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de
l’itinerari històric” 2015-2016 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
El preu públic per impartir el Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de l’itinerari
històric” 2015-2016 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, es fixa en 1.235,20 €
per alumne, amb una previsió mínima de 15 alumnes. El preu del crèdit és 56,15 €.
Les possibilitats de matriculació dels alumnes són les següents: 1) Postgrau complet
amb 8 mòduls i que inclou el projecte final (1.235,20 €, 22 crèdits), 2) Curs relats
urbans 1: Construcció de l’itinerari històric, que inclou els mòduls 1 a 4 i un treball final
(617,60 €, 11 crèdits), 3) Curs relats urbans 2: El discurs històric representat, que
inclou els mòduls 5 a 8 i un treball final de curs (673,80 €, 12 crèdits). Si es realitza
amb la modalitat dels dos cursos individuals i vol obtenir el títol de postgrau s’haurà de
matricular del projecte final (168,50 €, 3 crèdits).
La realització del curs de Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de l’itinerari
històric” 2015-2016 o dels cursos que integren l’esmentat postgrau, queda condicionat
a l’exigència mínima d’un número de matrícules que en conjunt sumin 18.528 € i 15
alumnes si la modalitat de matriculació és conjunta. Si la modalitat de matriculació és
per mòduls es requerirà un número de matrícules que en el seu conjunt generin uns
ingressos d’import similar a l’indicat.
3.- VIGÈNCIA

Aquest preu regirà a partir de la seva aprovació i fins que no es modifiqui
substancialment el número de crèdits o els costos de l’activitat.
4.- JUSTIFICACIÓ DE LA QUANTIA I GRAU DE COBERTURA
En allò que s’assenyala en l’ article 47 TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004, de 5 de març, és
preceptiu justificar l’import del preu i assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es
presten.
4.1.- Justificació de la quantia
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004 de 5 de març, quan hi hagi
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà
fixar preus públics per sota del límit.
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4.2.- Grau de cobertura

Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la
comptabilitat analítica i de les previsions d’ingressos. Els ingressos previstos no
cobriran els costos, però hi ha disponibilitat pressupostària a les aplicacions
corresponents per cobrir la diferència dels costos no coberta pels ingressos
provinents de les matrícules, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL.

I.

Ensenyaments no reglats

L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:




Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos.
Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i despeses corrents,
honoraris de col·laboradors externs i altres (Capítol II), així com a consums de
funcionament.
D’acord amb l’article 12 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre es farà proposta
d’aprovació del preu públic a la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 3.3 a) de la Refosa
de delegacions de la Diputació núm. 1/2005, aprovada per decret de la Presidència de
8 de gener de 2015 (núm. 5/2015) i publicada al BOPB de 13 de gener. del preu públic
per part del Ple de la Diputació de Barcelona, atès que no cobreix el cost.

DESPESES
Costos directes capítol I
Costos directes capítol II
Costos indirectes
TOTAL COST
INGRESSOS
Cap. III
TOTAL INGRESSOS
COBERTURA

Postgrau
Relat Urbà
28.362,24
15.440,00
8.760,45
52.562,69
Postgrau
Relat Urbà
18.528,00
18.528,00
35,25%

“
Vist que l’article 44.1 TRLLRHL determina que l’import dels preus públics haurà de
cobrir com a mínim el cost del servei prestat, si bé concorren raons culturals i d’interès
públic que justifiquen que es puguin fixar preus públics per sota del límit previst, tal
com preveu el núm. 2 del mateix precepte.
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’ Institut del Teatre que assigna a la Junta
de Govern la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a
càrrec de l’organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar
a l’ òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació i atès que, els
preus proposats no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica
del servei.
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona núm.
1/2015, aprovada per decret de la Presidència, de data 8 de gener de 2015 (núm.
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5/2015) i publicada al BOPB de data 13 de gener, d’acord amb el qual, és competència
de la Junta de govern de la Diputació “l’establiment o la modificació de preus públics
quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la realització
de cada activitat sigui superior a 601,01 €, per delegació del Ple.”
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR els següents preus públics del “Curs de Postgrau en Relat Urbà.
Narrativa i representació d’itineraris històrics” de l’Institut del Teatre, de conformitat
amb la seva memòria econòmico- financera, que es transcriu a continuació:
-

Postgrau complet amb 8 mòduls i que inclou el projecte final (1.235,20 €, 22
crèdits),
Curs relats urbans 1: Construcció de l’itinerari històric, que inclou els mòduls 1 a 4
i un treball final (617,60 €, 11 crèdits),
Curs relats urbans 2: El discurs històric representat, que inclou els mòduls 5 a 8 i
un treball final de curs (673,80 €, 12 crèdits).
Projecte final. Si es realitza amb la modalitat dels dos cursos individuals i vol
obtenir el títol de postgrau s’haurà de matricular del projecte final (168,50 €, 3
crèdits).
“INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics,
que estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la
proposta d’establiment o modificació de preus (RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL) i
Llei 8/89 de 13 d’abril sobre Taxes i Preus Públics).
CONTINGUT DE LA PROPOSTA

1.- Antecedents.
2.- Fixació del preu.
3.- Vigència.
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura.
4.1.- Justificació de la quantia.
4.2.- Grau de cobertura.
1.- ANTECEDENTS

Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir per impartir el
Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de l’itinerari històric” 2015-2016 de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
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2.- FIXACIÓ DEL PREU

La proposta d’establiment de preu afecta a l'import que s’adjunta i que aprova el preu
públic que ha de regir per impartir el Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de
l’itinerari històric” 2015-2016 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.
El preu públic per impartir el Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de l’itinerari
històric” 2015-2016 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, es fixa en 1.235,20 €
per alumne, amb una previsió mínima de 15 alumnes. El preu del crèdit és 56,15 €.
Les possibilitats de matriculació dels alumnes són les següents: 1) Postgrau complet
amb 8 mòduls i que inclou el projecte final (1.235,20 €, 22 crèdits), 2) Curs relats
urbans 1: Construcció de l’itinerari històric, que inclou els mòduls 1 a 4 i un treball final
(617,60 €, 11 crèdits), 3) Curs relats urbans 2: El discurs històric representat, que
inclou els mòduls 5 a 8 i un treball final de curs (673,80 €, 12 crèdits). Si es realitza
amb la modalitat dels dos cursos individuals i vol obtenir el títol de postgrau s’haurà de
matricular del projecte final (168,50 €, 3 crèdits).
La realització del curs de Postgrau en “Relats Urbans: Teoria i Pràctica de l’itinerari
històric” 2015-2016 o dels cursos que integren l’esmentat postgrau, queda condicionat
a l’exigència mínima d’un número de matrícules que en conjunt sumin 18.528 € i 15
alumnes si la modalitat de matriculació és conjunta. Si la modalitat de matriculació és
per mòduls es requerirà un número de matrícules que en el seu conjunt generin uns
ingressos d’import similar a l’indicat.
3.- VIGÈNCIA

Aquest preu regirà a partir de la seva aprovació i fins que no es modifiqui
substancialment el número de crèdits o els costos de l’activitat.
4.- JUSTIFICACIÓ DE LA QUANTIA I GRAU DE COBERTURA
En allò que s’assenyala en l’ article 47 TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004, de 5 de març, és
preceptiu justificar l’import del preu i assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es
presten.
4.1.- Justificació de la quantia
D’acord amb l’art. 44.2 del TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004 de 5 de març, quan hi hagi
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà
fixar preus públics per sota del límit.
4.2.- Grau de cobertura

Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la
comptabilitat analítica i de les previsions d’ingressos. Els ingressos previstos no
cobriran els costos, però hi ha disponibilitat pressupostària a les aplicacions
corresponents per cobrir la diferència dels costos no coberta pels ingressos
provinents de les matrícules, d’acord amb les previsions de l’art. 44.2 del TRLLRHL.
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II.

Ensenyaments no reglats

L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:




Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos.
Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i despeses corrents,
honoraris de col·laboradors externs i altres (Capítol II), així com a consums de
funcionament.
D’acord amb l’article 12 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre es farà proposta
d’aprovació del preu públic a la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 3.3 a) de la Refosa
de delegacions de la Diputació núm. 1/2005, aprovada per decret de la Presidència de
8 de gener de 2015 (núm. 5/2015) i publicada al BOPB de 13 de gener. del preu públic
per part del Ple de la Diputació de Barcelona, atès que no cobreix el cost.

DESPESES
Costos directes capítol I
Costos directes capítol II
Costos indirectes
TOTAL COST
INGRESSOS
Cap. III
TOTAL INGRESSOS
COBERTURA

Postgrau
Relat Urbà
28.362,24
15.440,00
8.760,45
52.562,69
Postgrau
Relat Urbà
18.528,00
18.528,00
35,25%

“
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’Institut del Teatre.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
19.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error material de les
bases per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de
lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de
Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de
Serveis d’Educació per a l’any 2015 i, per delegació de la presidència la
resolució de la convocatòria per un import d’1.698.998,10 € (un milió sis-cents
noranta-vuit mil nou-cents noranta-vuit euros amb deu cèntims).- 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 concreten en la Llei
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com els
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.
VISTA l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009 (en endavant l’Ordenança).
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 18 de
desembre de 2014, va aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament de
subvencions a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a
les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació per a l’any 2015.
Vist que aquesta convocatòria es va publicar al BOPB en data 7 de gener de 2015 i
que el termini de presentació de sol·licituds de projectes finalitzava als 20 dies naturals
d’aquesta data, és a dir, el 27 de gener de 2015.
Vist l’apartat 12 de les esmentades bases que estableixen que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Atès que les gerències de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania, i d’Educació, han
efectuat una valoració tècnica de cadascuna de les sol·licituds de subvenció
presentades, d’acord amb els criteris objectius d’atorgament continguts a l’apartat 9 de
les Bases Reguladores i Convocatòria per a la seva concessió.
Atès que s’ha procedit a determinar l’import total dels ajuts assignats per a cada àmbit
entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un
import individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 5 o
més o a la baixa si ha estat menys de 5), seguint el sistema de càlcul establert en
l’article 11 de les Bases que es basa en 6 trams que premien l’excel·lència dotant d’un
major valor econòmic els punts dels projectes amb més puntuació.
Atès que la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones, com a òrgan competent de
la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions, ha detectat un error
material en l’apartat 11 de les bases que omet aquells projectes que hagin obtingut
una valoració de 85 punts, donat que la redacció continguda a les bases és la següent:
“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”
Atès que l’òrgan col·legiat responsable de l’elaboració de la proposta de concessió ha
donat el vist i plau a l’esmena d’aquest error material en el sentit d’incorporar els
projectes valorats amb una puntuació de 85 en el tram 6, i que té la voluntat d’elevar
aquesta proposta d’esmena a l’òrgan competent de la resolució del procediment.
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Atès que per tot l’exposat, s’han efectuat per a cada àmbit les valoracions que a
continuació es detallen:
Àmbit de Benestar Social
o

o

o

o

o

o

Els 14 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 15,19% del import
total destinat, en concret 151.953,42€.
En la primera volta es reparteixen 137.465,59€ a raó de 127,05€ per cada punt
obtingut.
Donada l’existència en aquest tram de dues entitats que demanen una quantitat
inferior al que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a repartir
entre la resta d’entitats del tram la diferència de diners (14.487,83) € que no es
poden repartir en la primera volta, d’acord amb la puntuació obtinguda i a raó de
14,15€ per cada punt.
Els 21 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 16,15%
del import total destinat, això és 161.563,42€.
En la primera volta reben un total de 95,49€ per cada punt obtingut. Donada
l’existència en aquest tram de dues entitats que demanen una quantitat inferior al
que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a repartir entre la
resta d’entitats del tram la diferència de diners (això és 2.428,76€) de manera
proporcional a la puntuació obtinguda, i a raó de 1,59€ per cada punt.
Els 35 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 20,22%
del import total destinat, en concret 202.161,43€.
En la primera volta reben un total de 75,01€ per cada punt obtingut. Donat que
en aquest tram també hi ha quatre entitats que demanen una quantitat inferior al
que els hi tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a repartir entre
la resta d’entitats del tram la diferència de diners (això és 5.755,82€) de manera
proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 2,41€ per cada punt.
Els 78 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 28,52%
del import total destinat, és a dir 285.164,01€.
En la primera volta reben un total de 50,39€ per cada punt obtingut. Vist que
també hi ha vuit entitats que demanen menys diners que els que teòricament els
hi tocaria per a la puntuació obtinguda, es reparteixen 7.981,74€ restants a raó
de 1,57€ per punt de forma proporcional entre la resta d’entitats.
Els 51 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 10,43%
del import total destinat, això és 104.295,51€ i reben un total de 29,83€ per cada
punt obtingut.
Els 93 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 9,49% del
import total destinat, això és 94.862,16€ i reben un total de 15,41€ per cada punt
obtingut.

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
o
o

Els 25 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen a l’import total de
145.763,99€, i reben 66,14 € per cada punt obtingut.
Els 27 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen a l’import
total de 115.810,30 €, i reben 52,21 € per cada punt obtingut. Donada
l’existència en aquest tram d’una entitat que demana una subvenció per un
import inferior al que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta
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o

o

o

o

d’entitats del tram la diferència (4.037,11) € de manera proporcional a la
puntuació obtinguda i a raó de 1,89 € per cada punt.
Els 22 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen a l’import
total de 72.668,42 €, i reben 42,87 € per cada punt obtingut. Donada l’existència
en aquest tram de 6 entitats que demanen una subvenció per un import inferior
al que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta d’entitats del tram
la diferència (1.761,22) € de manera proporcional a la puntuació obtinguda i a
raó de 1,43 € per punt.
Els 42 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen a l’import
total de 102.027,84 €, i reben 33,62 € per cada punt obtingut. Donada
l’existència en aquest tram de 5 entitats que sol·liciten una subvenció per un
import inferior al que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta
d’entitats del tram la diferència (4.024,27) € de manera proporcional a la
puntuació obtinguda i a raó de 1,50€ per punt.
Els 14 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen a l’import
total de 23.404,12 € i reben un total de 24,38 € per cada punt obtingut. Donada
l’existència en aquest tram d’una entitat que demana una subvenció per un
import inferior al que els correspondria, es procedeix a repartir entre la resta
d’entitats del tram la diferència (57,79) € de manera proporcional a la puntuació
obtinguda i a raó de 0,06 € per cada punt.
Els 34 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen a l’import
total de 40.325,28 € i reben un total de 17,91 € per cada punt obtingut. Donada
l’existència en aquest tram de 8 entitats que demanen una subvenció per un
import inferior al que els correspon segons aquests criteris, es procedeix a
repartir entre la resta d’entitats del tram la diferència (3.161,73) € de manera
proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 1,84 € per punt.

Àmbit d’Educació
o

o
o

o

o

Els 3 projectes valorats amb 85 punts o més reben un 23,33% de l’assignació
total, el que suposa 46.653,52€ i 201,6 € com a màxim per cada punt obtingut.
En aquest tram hi ha dues entitats que no reben la quantitat màxima possible per
punt donat que perceben el 100% de l’import sol·licitat que actua com a topall.
Els 7 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts reben el 27,26% de
l’assignació total, el que suposa 54.523,85 € i 94,8 € per cada punt obtingut.
Els 7 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts reben el 15,39% de
l’assignació total, el que suposa 30.777,12 € i 63,41 € com a màxim per cada
punt obtingut. En aquest tram hi ha una entitat que no rep la quantitat màxima
possible per punt donat que percep el 100% de l’import sol·licitat que actua com
a topall.
Els 9 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts reben el 13,39% de
l’assignació total, el que suposa 26.780,57 € i 43,92 € com a màxim per cada
punt obtingut. En aquest tram hi ha una entitat que no rep la quantitat màxima
possible per punt donat que percep el 100% de l’import sol·licitat que actua com
a topall.
Els 8 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts reben el 9,29% de
l’assignació total, el que suposa 18.575,46 € i 35,57 € com a màxim per cada
punt obtingut. En aquest tram una entitat no rep la quantitat màxima possible per
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o

punt donat que la subvenció màxima a atorgar no pot superar en cap cas el 50%
del cost total del projecte.
Els 15 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts reben l’11,34% de
l’assignació total, el que suposa 22.689,48 € i 22,26 € com a màxim per cada
punt obtingut. En aquest tram tres entitats no reben la quantitat màxima possible
per punt donat que la subvenció màxima a atorgar no pot superar en cap cas el
50% del cost total del projecte.

Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions en
base a la valoració tècnica de les gerències i en base al sistema de càlcul basat en
trams que s’especifica en l’apartat 11 de la convocatòria.
Atès que en l’apartat 9è. de la convocatòria s’especifica que els projectes i/o accions
subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per
a ser estimats.
Atès que s’adjunten com a annexos al present dictamen les fitxes de valoració
individual de cadascuna de les sol·licituds presentades (annexos 1, 2 i 3, àmbits de
Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i Educació, respectivament).
Atès que l’apartat 2 de l’art. 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
possibilita a la Corporació la rectificació d’ofici i en qualsevol moment dels errors
materials, de fet o aritmètics.
Atès que 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
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 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de
data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015,
respectivament).
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.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 , i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22
de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple i la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- RECTIFICAR l’error material existent en l’apartat 11 de les bases per a
l’atorgament de subvencions a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de
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l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprovades per la Junta de Govern de data 18 de
desembre de 2014, de manera que:
On diu
“Tram 6: més de 85 punts”
Ha de dir
“Tram 6: 85 o més punts”.
Segon.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció, a les entitats que tot seguit es
relacionen, en el marc de la convocatòria (número 6573/2015) per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones
de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació, a favor d’entitats
sense finalitat de lucre, per a l’any 2015:
Àmbit del Benestar Social
CIF
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
APINAS
Casal dels Infants
per l'Acció Social
als Barris
Fundació
d'Oncologia Infantil
Enriqueta
Villavecchia
Obertament
Associació
Catalana per la
Lluita Contra
l'Estigma en Salut
Mental

NOM PROJECTE
Programa COSIMENT

PUNTS
86

IMPORT
12.143,17 €

Vincles, espai materno infantil per a
créixer junts 2015

86

12.143,17 €

Suport i acompanyament a nens i joves
malalts de càncer i altres malalties de
llarga durada.

86

12.143,17 €

Model de participació de persones amb
problemes de salut mental en la lluita
contra l'estigma.

86

12.143,17 €

86

5.575,00 €

86

1.790,00 €

85

12.001,97 €

85

12.001,97 €

85

12.001,97 €

85

12.001,97 €

85

12.001,97 €

85

12.001,97 €

Projecte Esperança. Projecte d'inclusió
social de famílies i persones afectades per
Associació Equilibri.
malalties mentals, que es troben en
situació de vulnerabilitat social.
Associació Centre
Servei de caps de setmana
De Lleure Tu Tries!
Associació de
Xarxa Inquieta (Club social d'atenció
Disminuïts Físics diürna per a persones amb discapacitat
d'Osona
física a la Comarca d'Osona)
Associació de Nens
La Casa dels Xuklis
amb Càncer
Arrels Fundació
Equip de Carrer
Programa d'integració sociolaboral adreçat
Fundació Privada
a persones en situació de risc d'exclusió
Ared
social
Tot Raval. Fundació
Raval, territori socialment responsable
Privada
Fundació Privada
Servei d'Atenció a Domicili Integral (SAD-I)
Lliga Catalana
per a malalts amb càncer
d'Ajuda Oncològica
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CIF

ENTITAT

XXX

Fundació privada
APADIS Les
Franqueses

XXX

Fundació APIPACAM

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

NOM PROJECTE
PLUSMOTIVA: Activitat orientada a
facilitar
el
desenvolupament
de
l'autonomia personal i habilitats sociolaborals, per a persones amb discapacitat
i/o malaltia mental
Projecte Social IF: inclusió i futur.
Programa de lluita contra la pobresa a
través de l'habitatge i l'ocupació.

Federació Catalana
Foment de la participació ciutadana en la
d'entitats contra el
lliuta contra el càncer
Càncer
Fundació Futur
Projecte d'orientació laboral: futurjob
UNOMAS. Programa de foment de
Fundació Privada l'autonomia i millora de l'ocupabilitat de
Prevent
persones amb discapacitat i/o trastorn
mental.
Associació de
Familiars
Ales de Memòria Terapèutica
d'Alzheimer del
Baix Llobregat
Federació
d'Associacions de
Atenció i suport a les famílies cuidadores
Familiars Malalts
d'un malalt d'Alzheimer
Alzheimer
Catalunya
Associació
Aprenem per la
Programa de Suport a les Famílies 2015
integració de les
persones amb TGD
Ateneu
Espai de lleure (lleure social per a
Santcugatenc
persones amb trastorn mental sever)
Creació de tics per a la millora dels
Taller Jeroni de
itineraris
laborals/ocupacionals
i
la
Moragas, SCCL
promoció de l'envelliment saludable
Coordinadora
Treballem en xarxa per fomentar
Síndrome de Down l'autonomia personal de les persones amb
de Catalunya
Síndrome de Down
Fundació Privada
President Amat
Crea i crea
Roumens
Coordinadora
d'Associacions i
Patronats de
SIADIF
Disminuïts del Baix
Llobregat
Tractament d'enolisme crònic, tabaquisme
Associació Rauxa i altres drogues en transeünts crònics
sense llar
Fundació Trini Jove Centre Obert Neus Puig
Prodiscapacitats
Fundació Privada
Notaturis
Terrasenca
PRODIS
Fundació Catalana Serveis integrals i individualitzats d'inclusió
per a la Paràlisi
per a persones afectades de paràlisi
Cerebral
cerebral
Fundació Privada
Pont solidari
Apado

83

PUNTS

IMPORT

85

12.001,97 €

85

12.001,97 €

84

8.154,14 €

83

8.057,06 €

81

7.862,92 €

81

7.862,92 €

81

7.862,92 €

81

7.862,92 €

81

5.485,00 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €

80

7.765,85 €
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CIF

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

ENTITAT
Fundació
Internacional Miquel
Valls contra
l'Esclerosi Lateral
Amiotròfica
Fundació Privada
Avan
Associación SocioCultural Radio
Nikosia
Càritas Diocesana
de Barcelona
Nexe Fundació
Privada
Associació de
Familiars de Malalts
d'Alzheimer de
Barcelona
Fundació Privada
Àuria
Associació
d'Amputats Sant
Jordi
ANDI DOWN
SABADELL
Fundació Privada
del Maresme
Associació
Coordinadora
d'ajuda unida

NOM PROJECTE

PUNTS

"Suport domiciliari multidisciplinar dirigit a
persones afectades d'esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) i les seves famílies"

80

7.765,85 €

Atenció psicològica

80

7.765,85 €

"Radio Nikosia: Generant xarxes i
trobades per a la inclusió social i la
deconstrucció de l'estigma en salut
mental. Consolidació."

80

7.765,85 €

Servei d'Ajudes Econòmiques (SAE)

80

7.765,85 €

Mou-te pels quiets i Mimi i la Girafa Blava

80

7.459,60 €

Intervenció integral soci terapèutica
adreçada als familiars cuidadors i a la
persona diagnosticada de Alzheimer en
fase lleu i moderada

79

6.116,32 €

Servei d'Inserció Laboral Especialitzat

79

6.116,32 €

CONNECTAT AMB LA DISCAPACITAT.
Programa de sensibilització i educació en
valors

79

6.116,32 €

Pis pont: pisos de formació

79

6.116,32 €

79

6.116,32 €

79

6.116,32 €

79

6.116,32 €

79

6.116,32 €

79

6.116,32 €

79

6.116,32 €

79

6.116,32 €

78

6.038,90 €

78

6.038,90 €

78

6.038,90 €

"En Santi a la comunitat educativa i social
de la comarca del Maresme
Programa d'atenció integral i d'inserció
socio-laboral de persones en risc
d'exclusió social i habitatge d'inclusió.
Programa socioeducatiu CROMA: igualtat
d'oportunitats en l'accés a l'educació
Fundació Autònoma
d'infants en risc d'exclusió a la província
Solidària
de Barcelona. Posada en marxa del curs
2015-2016
Associació
Catalana ProAtenció a la sordceguesa
persones
sordcegues
Associació
Asperger de
Projecte Asperger en femení
Catalunya
Associació Saó Centre
Socioeducatiu
Diürn:
SAÓPrat (SuportINSERCIÓ (Servei de Suport a l'atenció
Aprenentatgeprimària especialitzada)
Orientació)
Fundació Àmbit
Integració drogodependents
Prevenció
Associació
Atenció a persones afectades per la
Catalana Síndrome
síndrome X fràgil i famílies
X Fràgil
Fundació Privada SUPORT: integració de persones amb
Tutelar Acidh
intel.ligència límit
Associació per la
Rehabilitació del
Visc al matí
Malalt Psiquic de
l'Anoia
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IMPORT

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT
NOM PROJECTE
Associació per a la
integració de
persones amb
Projecte
d'apoderament
personal
i
dificultats sociosensibilització empresarial
laborals"ENTREMHI"
Fundació Privada
Nostra Senyora
Servei de tutela
dels Àngels
Les no estàndards actuem: servei
Associació Dones
d'atenció psicosocialaboral de la dona
no Estàndards
amb discapacitat
Fundació Save the
La infància primer: En la lluita contra la
children- Delegació
pobresa infantil, tots i totes comptem
a Catalunya
CAE. Formació i
Toc a Toc: un trajecte d'aprenentatge,
Serveis Sòciocreixement i apoderament compartit
Culturals
Grups de recolzament familiar: espais de
suport a pares i mares d'infants
Ampa Arboç
pluridiscapacitats
Femarec, SCCL
Fem Via
Fundació Els
Projecte sòcio-sanitari
Xiprers
Cooperació per a la millora de l'eficiència,
Associació Clúster estalvi i la generació de més i millors llocs
Crèixer
de
treball
en
les
organitzacions
d'economia social de treball
Associació AjudamTallers Estimulació Cognitiva
Predegent
Apindep Ronçana,
Apropant-nos
SCCL
Associació ProDisminuïts Físics i Lleure
per
a
persones
amb
Psíquics de Sant
pluridiscapacitat
Cugat del Vallès
Prova pilot d'implementació de l'acció de
suport dissenyada a reforçar el programa
Educació per a la Salut en l'àmbit de salut
Sida Studi
afectiu-sexual,
dirigida
als
equips
educatius de centres de justícia juvenil de
la província de Barcelona
Fundació Privada Distribució
d'aliments
refrigerats
i
Banc dels Aliments congelats: "Xarxa de Fred"
Associació de
Famílies nombroses Servei d'Informació i Assessorament de
famílies nombroses de Catalunya.
de Catalunya
FANOC
Fundació Malalts
Mon de la malaltia mental: assessorament
Mentals de
a famílies i professionals
Catalunya
Fundació Centre
ESPAI ESTIVILL CAMPS: Espai integrat
Mèdic
d'habitatge, de rehabilitació i d'oci per a
Psicopedagògic
persones amb trastorn mental
d'Osona
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PUNTS

IMPORT

78

6.038,90 €

77

5.961,48 €

77

5.961,48 €

77

5.961,48 €

77

4.853,30 €

77

3.270,00 €

76

5.884,06 €

76

5.884,06 €

76

5.884,06 €

76

4.000,00 €

75

5.806,64 €

75

5.806,64 €

75

5.806,64 €

75

5.806,64 €

75

5.806,64 €

75

5.806,64 €

75

5.806,64 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX

XXX
XXX
G-62635859

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT
Fundació Privada
Hospitalitat de la
Mare de Déu de
Lourdes
Ayuda a la Infancia
sin Recursos
Associació Metges
del Món
TEB Barcelona
SCCL
Coop. De Treball
Calandra Societat
Coop. Catalana
Limitada
Integració Social de
Menors-ISOMSCCL
Federació de
Persones Sordes
de Catalunya
Associació Centre
d'Higiene Mental
Les Corts
Club Esportivo
Minusválidos San
Rafael
Club Infantil i
Juvenil Sanfeliu
Sant Idelfols
Som Fundació
Catalana Tutelar
Aspanias
Associació de
Familiars de Malalts
Mentals de
Catalunya
Federació
d'Associacions de
Veïns d'Habitatge
Social de Catalunya
Associació Pro
Ayudas Minorias
Marginadas
Lliga
Reumatològica
Catalana
Fundació per la
Lluita Contra
l'Esclerosi Multiple
Associació
Compartir - Grup
Social Marista
Federació Francesc
Layret COCEMFEBarcelona

NOM PROJECTE
Activitats adreçades a l'atenció de
necessitats socials de persones i famílies.
Pisos acollida per malalts desplaçats a
Barcelona

PUNTS

IMPORT

75

5.806,64 €

AISBAND. Música que integra

75

5.806,64 €

Píndoles sociosanitàries:generant hàbits
saludables a persones en situació de
prostitució, 2015

75

5.806,64 €

TEB VIST

75

5.000,00 €

Igualtat d'oportunitats i integració de les
persones amb discapacitat intel.lectual i/o
trastorn mental

74

3.845,18 €

Centre Obert i Espai Familiar Llefià

74

3.845,18 €

Servei d'atenció social a persones sordes

74

3.845,18 €

"Espai Jove.net: Un espai per a la salut
mental".-Programa
d'atenció
als
adolescents en risc de patir un trastorn
mental i les seves famílies.

74

3.845,18 €

Capacitació i suficiència de les persones
amb discapacitat

74

3.845,18 €

CASAL JOVE: Intervenció socioeducativa
amb adolescents i joves del barri Sanfeliu i
Sant Idelfons

74

3.845,18 €

Informació i Assessorament sobre el
Procediment d'Incapacitació i Tutela

74

3.845,18 €

Família present. Programa d'intervenció
familiar en l'àmbit de la salut mental

74

3.845,18 €

Programa d'intervenció amb col.lectius en
risc d'exclusió social als barris d'habitatge
social de Catalunya

74

3.845,18 €

Ajut alimentari a famílies en situació de
precarietat.

74

3.845,18 €

Programa d'atenció psicosocial i promoció
de l'autonomia

74

3.845,18 €

Servei d'atenció psicosocial integral per a
persones amb esclerosi múltiple

74

3.845,18 €

Centre Obert

74

3.845,18 €

RED CAPACITA: portal de suport per
associacions
de
persones
amb
discapacitat física i/o orgànica

74

3.845,18 €
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Centre Cultural de
Formació i
Ocupació
Professional Sant
Martí
Assistència i Gestió
Integral, Fundació
Privada
Centre de Promoció
Social "Francesc
Palau"
Fundació Privada
Lar per Malats
Mentals

NOM PROJECTE

PUNTS

A tu lado

IMPORT

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

En clau d'inserció

74

3.845,18 €

Servei Tuteles Fundació Lar a la Província
de Barcelona

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

74

3.845,18 €

PAIF "Programa
Famílies

d'Atenció

Integral

a

Integració social de persones amb malaltia
Fundació Privada el
mental
mitjançant
la
capacitació
Molí d'en Puigvert
professional i la rehabilitació comunitària.
Llars
compartides.
Una
alternativa
Fundació Privada
d'habitatge per a la gent gran en situació
Llars Compartides
de risc social
Fundació Privada
Centre Obert Germina
Germina
Ong Nutrició Sense
BCN Comparteix el menjar
Fronteres
Fundació Vicki
Paraules que fan xarxa
Bernadet
Pis d'urgències per a persones grans que
Fundació IPSS
pateixen situacions de maltractament
Associació
Associació Susoespai. Creació i salut
Susoespai. Creació
mental.
i Salut Mental
Associació Cal
"Integració
social
de
nens
amb
Graellsdiscapacitat i necessitats especials: el
Equinoteràpia
cavall com element integrador"
Fundació
Programa REMS (Reforçar i Estimular la
Catalunya-La
Memòria i la Salut): millorar la qualitat de
Pedrera Fundació
vida i suport a les famílies.
Especial
Nara,-F Iniciatives
Socials i Serveis
L'hivernacle, un espai on créixer
Educatius
Fundació Roure
Botiga Solidària
Asociación Grupo
Projecte imagina
Teatro Imagina
FUEL POVERTY GROUP: Xarxa per
Fundación Acción
l'eradicació de la pobresa energètica en
Bienestar y
col.lectius en situació de vulnerabilitat
Desarrollo
social.
Associació d'Oci
"Sant Joan, Actua", un espai d'oci per a
Inclusiu del Garraf persones amb discapacitat física, psíquica
"Vilanova Actua"
i/o sensorial
Associació
Prova pilot als municipis del Prat de
Espigoladors
Llobregat i Sant Boi de Llobregat
Càritas Parroquial
Anant molt més enllà al Berguedà
de Berga
Oblates del
Dona i prostitució: Projecte d'acollida i
Santíssim
d'inclusió sociolaboral 2015
Redemptor
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF

XXX

ENTITAT
Associació
Espanyola
Síndrome de
Cornelia de Lange
Coordinadora
Nacional de Jubilats
i Pensionistes de
Catalunya
Cipo, SCCL

XXX

L'Estoc, SCCL

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

Associació
Coordinadora de
col·lectius de
persones amb
discapacitat de
l'Hospitalet de
Llobregat
Associació
Catalana de
Familiars i Malalts
d'Esquizofrènia
Associació de
familiars de malalts
d'alzheimer i altres
demències del
Bages, Berguedà i
Solsonès
Fundació Privada
Pro Vellesa
Autònoma
Fundació Pare
Manel
Fundació Infantil
Ronald McDonald.
Seu: Casa Ronald
McDonald de
Barcelona
Associació
Catalana de la
Síndrome de RETT
ASPANIN
ATRA
Associació
d'Intervenció en
Drogodependèncias
d'Egara
Associació
Iniciatives
Solidàries
Pallapupas
Fundació
Humanitària Dr.
Trueta
SARÄU. Associació
d'Oci Inclusiu

NOM PROJECTE

PUNTS

Un infant amb la síndrome Cornelia de
Lange té dret a tot, fins i tot a saber que
existeix

74

3.000,00 €

Grans voluntaris de la comunicació amb la
gent gran

74

2.150,00 €

73

3.793,21 €

73

3.793,21 €

El temps d'oci de qualitat, fomenta les
nostres capacitats.

73

3.793,21 €

Programa
d'acompanyament
social
familiar per a persones afectades
d'esquizofrènia i els seus familiars (PAF)

73

3.793,21 €

"Que el cap no pari"

73

3.793,21 €

La Tutela: mesures de protecció vers la
gent gran incapacitada judicialment.

73

3.793,21 €

Acció educativa integral amb infància i
adolescència en risc social a Verdum i
Roquetes. Centre Obert Grup Muntanyès
2015

73

3.793,21 €

Una llar fora de la llar per als infants
malalts i les seves famílies en situació de
vulnerabilitat social.

73

3.793,21 €

73

3.000,00 €

72
72

3.741,25 €
3.741,25 €

SERVIM: Taller i centre d'activitats d'oci
per a persones amb problemes de
drogues.

72

3.741,25 €

Llar per a persones en extrema pobresa

72

3.741,25 €

Projecte vincles

72

3.741,25 €

ServeI de voluntariat terapèutic

72

3.741,25 €

SARÄU 2.0

72

3.741,25 €

Artesania per la inclusió 2015
Millora de l'ocupabilitat de les persones
amb discapacitat intel.lectual

Programa d'intervencions adreçades a les
nens amb la síndrome de Rett i les seves
famílies
ASPANIN
Actua tots per tots
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IMPORT

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX

XXX
XXX

ENTITAT
Creu Roja
Espanyola a
Barcelona
Associació
Benestar i
Desenvolupament
Salut Mental
Sabadell

XXX

Club Esportiu
Horitzó 1994

XXX

Associació Tapís

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Fundació Privada
ADANA
Associació Alba,
ajuda i reinserció
toxicòman
Associació Diomira
Federació
d'Associacions
Gitanes de
Catalunya
Associació Esplai
Masia Espinós
Fundació del
Bàsquet Català
Associació per a la
Salut familiar i
comunitària Ventijol
Associació
d'Entitats
terrassenques per
la inserció
sociolaboral
Centre d'Acollida
Assís
Fundació Privada
Uszheimer per a
Malalties
Neurodegeneratives
Fundació Projecte
AURA
Fundació Privada
Institut de
Reinserció Social
El Rebost Solidari
de Sabadell
Asociación Banco
Farmacéutico
AFADIS Baix
Montseny

NOM PROJECTE
Punt de Suport a les Famílies

PUNTS

IMPORT

72

3.741,25 €

72

3.144,00 €

72

3.000,00 €

72

2.800,00 €

71

3.689,29 €

71

3.689,29 €

Prevenció de les drogodependències

70

3.637,33 €

Fem un "clic" pel barri. Actuacions
d'inclusió i promoció social de la infància,
l'adolescència i les famílies

70

3.637,33 €

AMEN LAS SAMAS

70

3.637,33 €

Projecte Socioeducatiu can n'Espinós

70

3.637,33 €

Bàsquet per a tothom

70

3.637,33 €

Nou caliu

70

3.637,33 €

La trobada "El restaurant del temps"

70

3.637,33 €

Projecte d'atenció integral a persones en
situació d'exclusió social

70

3.637,33 €

Grup de suport de famílies cuidadores
d'Alzheimer

70

3.637,33 €

Inserció i manteniment laboral per a
persones amb discapacitat intel·lectual

70

3.637,33 €

Aferra't

70

3.637,33 €

Cap nadó sense llet i no exclusió per
higiene

70

3.637,33 €

Fons social de medicaments

70

3.637,33 €

Intervenció en els àmbits de l'ocupació i el
lleure de persones amb discapacitat.

70

3.637,33 €

PREINFANT: Programa dirigit a millorar
les experiències prenatals, natals i inicials
de les famílies d'alt risc psicosocial
Llar escola amb el suport d'un usuari
expert
Activitats físiques adaptades com a eina
d'integració social de les persones
discapacitades al Vallès Occidental
Aktua.- Projecte d'itineraris integrats
d'inserció sociolaboral amb beca salari per
a joves en risc d'exclusió
Activitats per la prevenció de l'exclusió
social de nens i joves amb TDAH.

89

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

ENTITAT

NOM PROJECTE
Pobresa, exclusió i comunitat gitana:
Fundació
"Acompanyament Social per a l'atenció i el
Secretariado Gitano suport a famílies, en el marc de les
accions complementàries C-DIGIT"
Ordre Hospitalària
Escola amiga i 365 batecs: testimonis de
de Sant Joan de
lluita contra l'estigma
Déu
Caritas Diocesana
Acollida i atenció a persones i famílies en
de Sant Feliu de
situació de risc social
Llobregat
Associació de
Exercici físic adaptat a les persones grans
Sords de Sabadell amb sordesa
Associació
Caminant cap al futur
Excursionista Altiplà
Xarxa Ambiental
Formació en xarxa per a la inserció laboral
SCCL
de persones amb discapacitat.
Fundació Privada Odontologia per a tothom a Vilanova i la
Sant Antoni Abat
Geltru "Oxt Vng"
Associació per a la
Programa de super per a l'autonomia
Rehabilitació del
personal i comunitària
Malalt Mental
Fundació Privada Implantació del Model AICP en la
Casal Benèfic
Residència per a Gent Gran Benèfic
Premianenc
Premianenc
Associació
Joves en risc d'exclusió social s'integren
Catalana de Cases
en projectes educatius a la Natura
de Colònies
La Tutela,Fundació
Privada Catalana
Tutelar de
Servei d'orientació a famílies i pretutela
Discapacitats
Psíquics
Centre Especial
d'Ocupació del
Can Parcala, aprenem a ensenyar
Maresme de Mataró
L'atenció psicosocial a les famílies de
Institució Neuro
persones amb Trastorn de l'Espectre
Psico Pedagògica
Autiste
Associació Grup
Treballant per la promoció i inclusió social
Caliu-Iniciataives
de persones amb discapacitat intel.lectual
pel Lleure
des de l'àmbit del lleure de formació
Associació Terra i Projecte socioeducatiu d'integració de
Cel
persones amb pluridiscapacitats
Associació de
Suport i acompanyament a persones
Trasplantats
trasplantades hepàtiques i les seves
Hepàtics de
famílies
Catalunya
Grup Recreatiu,
Educatiu, Social,
Fem camí plegats
Cultural i Alternatiu
Club Esportiu
Integració social de persones afectades de
Esbonat i Amistat
paràlisi cerebral a través de l'esport
Barcelona
Club Esportiu
SOM-H¡2.0
Pingüí
Associació
Atenció, informació i suport a persones
Catalana de Malalts amb hepatitis i el seu entorn familiar des
d'Hepatitis
d'una perspectiva comunitària

90

PUNTS

IMPORT

70

3.637,33 €

70

3.637,33 €

70

3.637,33 €

70

3.000,00 €

70

1.000,00 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

ENTITAT
Fundació Privada
Ana Ribot Duran
Associació Social
Forma 21
Fundació Privada
Centre d'Higiene
Mental Les Corts
Fundació Privada
Quatre Vents Fundació Privada
Associació per la
Vida Independent
Associació de
Sordcecs de
Catalunya
Fundació Privada
Asproseat,
Empresa i Treball
Associació per a la
Inserció Social i
Laboral

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Al teu costat

69

2.058,46 €

Programa de reinserció laboral per a
drogodependents

69

2.058,46 €

Programa de suport a la vida independent
de persones amb trastorn mental

69

2.058,46 €

Servei d'atenció d'infants i famílies quatre
vents

69

2.058,46 €

Viure a casa amb suport i autonomia i
seguretat

69

2.058,46 €

Servei atenció personalitzada persones
sordcegues

69

2.058,46 €

OLISSES: recollida d'oli usat i educació
medioambiental

69

2.058,46 €

Pisos assistits per a joves

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

69

2.058,46 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

Fer esport: la millor aposta personal,
també accessible a les persones amb
discapacitat.
Associació Emaús Llar d'acollida Santa Maria del Camí:
Rural d'Acció Social conviure i treballar
Associació Estel.
Oci i Lleure pro
Persones amb
Projecte Social de l'Associació l'Estel 2015
Discapacitat
Intel·lectual
Associació No
"I els Valors Humans??
Somos Invisibles
Llavors: Projecte matern infantil per a
La Semilla de Trigo
famílies en situació d'exclusió social.
TARPUNA SCCL Prova pilot d'un Banc d'Energia
Associació de la
Unitat de Deglusió i Nutrició: UDN-Aspace
Paràlisi Cerebral
Associació
Espanyola contra el Ajuda social al malalt oncològic i a la seva
Càncer (ajec). Junta família
de Barcelona
Federació Catalana
de Voluntariat
GRANSACTIUS
Social
Associació Contra La prevenció i la detecció precoç dels
l'Anorèxia i la
trastorns de la conducta alimentària des
Bulímia
dels serveis socials de Barcelona.
Actuavallès
Bugaderia solidària d'actuavallès
Associació de
Atenció psicosocial a persones afectades
Cardiopaties
per cardiopaties i les seves famílies
Congènites
Associació Centre
Espai Familiar la Catifa: projecte
d'Esplai Infantil i
d'intervenció amb famílies amb infants
Juvenil Eixida
menors de 3 anys en risc d'exclusió
Camps Blancs
Club Esportiu Fem
Esport Mataró
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CIF
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Associació de
Lleure pro Persones
amb Discapacitat
Intel·lectual
Associació Estel
Tapia
Federació
d'Organitzacions
Catalanes de Gent
Gran, Dones i
Família
Fundació Privada
Congrés Català de
Salut Mental
Creación Positiva
Associació Rural
d'Atenció a les
Demències i
l'Alzheimer
Fundació Privada
La Roda, d'Accions
Culturals i del
Lleure
Associació
Espanyola de les
Mucopolisacaridosis
i síndromes
relacionats
Fundació Privada
Jubert Figueras
Prevenció i
Informació del
Càncer Molins
Associació de
Familiars de Malalts
d'Alzheimer del
Maresme
Associació de
Familiars de Malalts
d'Alzheimer del
Vallès Occidental
Recursos Educatius
per la Infància en
Risc
Associació In via
Fundació Privada
Tac Osona
Centre Català de
Solidaritat
Fundació Pro Vida
de Catalunya

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

RATIO: generant oportunitats

68

2.028,63 €

Projecte Endavant: Formació integral per a
la inserció social i laboral

68

2.028,63 €

GUAITEM Municipis de Barcelona

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

68

2.028,63 €

Programa d'atenció i prevenció per a les
persones grans i atenció a les famílies
cuidadores

68

2.028,63 €

Teatre Social per a joves

68

2.028,63 €

Promoció a la autonomia personal dels
afectats de MPS i síndromes relaciondes.
Pòlissa de Serveis MPS

68

2.028,63 €

Acompanyament per a famílies cuidadores
desplaçades sense recursos

68

2.028,63 €

El fil de la vida

68

2.028,63 €

Suport emocional adreçat a cuidadors
familiars de persones diagnosticades
d'Alzheimer.

68

2.028,63 €

Espai Respir

68

2.028,63 €

Servei integral del menor (SIM)

68

2.028,63 €

Projecte Endavant

68

2.028,63 €

Treballo i puc decidir per mi

68

2.028,63 €

67

1.032,62 €

67

1.032,62 €

67

1.032,62 €

67

1.032,62 €

Projecte SEPAC "Suport Emocional a les
Persones Afectades per la Crisi: Treball en
Xarxa.
Atenció psicosocial a persones que viuen
amb VIH

Centre d'Acollida per a persones amb
drogodependència
Assistència i ajut a dones gestants i/o
mares amb nadons, en situació o risc
d'exclusió social.

Associació de Veïns
Tots fem Font!
Font dels Capellans
Associació de Veïns
Top teen
del Xup
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CIF
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Associació Social
Andròmines
Associació de
trasplantats
cardiacs Cors Nous
Bona Voluntat en
Acció
Fundació Privada
PRESME (Pro
Educació i Salut
Mental)
Fundación Privada
Pedro Salesa Cabo
Fundació Privada
La Salut Alta
Fundació Privada
GAEM (Grup
d'Afectats
d'Esclerosi Múltiple)
Associació de
integració social
Taller d'Idees
Fundació Privada
Goel
Associació
Educativa Nou
Quitxalles
Fundació Privada
Atendis
Fundació d'atenció
als discapacitats els
avets de Moià
Associació
Entramat
Fundació Privada
Benèfica Maria
Raventós
Associació de
Persones amb
Discapacitat
Intel·lectual. Tots
som Santboians
Associació els
Amics de la Plaça
Santa Madrona
Associació Juvenil
Barnabitas

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

A per feina

67

1.032,62 €

Tenim un gran cor, i volem ajuda. Pis
d'acollida per trasplantats cardíacs.

67

1.032,62 €

Inserció Sociolaboral al Poble-sec

67

1.032,62 €

"Servei d'Assessorament a Pares i Mares
amb fills fins a 6 anys, de població
vulnerable i amb risc d'exclusió social"

67

1.032,62 €

Atenció de la gent gran amb presbiàcusia

67

1.032,62 €

Centre obert la salut alta

67

1.032,62 €

Volem viure, volem curar-nos i tenim
pressa. Activitats d'atenció i suport als
afectats d'Esclerosis Múltiple

67

1.032,62 €

Art i cultura: eines de transformació

67

1.032,62 €

Mefi-Bosset-Atenció en el lleure per a
persones amb discapacitat intel.lectual

67

1.032,62 €

Centre Obert Nou Quitxalles

67

1.032,62 €

Oci per tothom

67

1.032,62 €

La sexualitat també és un dret

67

1.032,62 €

Projecte trobabdes

67

1.032,62 €

Maternal Santa Eulàlia-Assolir l'Autonomia

66

1.017,21 €

Club de Joves "Tots son Santboians"

66

1.017,21 €

Suport i col.laboració amb el projecte
baixem al carrer

66

1.017,21 €

L'hort intergeneracional

66

1.017,21 €

66

1.017,21 €

66

1.017,21 €

66

1.017,21 €

66

1.017,21 €

InfoVHtal: Punt d'informació, atenció i
Grupo de Trabajo
acompanyament
per
a
persones
sobre Tratamientos
immigrants amb el VIH o en risc d'adquirirdel VIH
lo
Fundació
Programa d'alfabetització Digital RubricaRubricatus
TIC
Pis supervisat per a persones amb
Suport Castellar
malaltia mental
Fundació Social del El racó de la infància, adolescència i
Raval
joventut
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CIF
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
NOM PROJECTE
Associació per a la
Sostenibilitat
Vida i Dignitat
Humana, Ecològica
i Social
Seminari De VicMenú LowCost
Bisbat De Vic
AFEV
Acompanya un infant
Reciclem. Reciclatge de bicicletes per
Biciclot SCCL
l'inclusió i la mobilitat
Grandalla, SCCL Volem Sortir!
Anti-modulor. Ciutat, infància i comunitat
LaFundició, sccl
rom.
SIS. Servei d'acompanyament educatiu
per la Inclusió Social. Intervenció
AEMA ACCL
socioeducativa i comunitària amb infants i
joves (famílies) en situació de risc o
vulnerabilitat social
Associació
Un pas +. Projecte d'integració en la
Promotora
empresa ordinària per persones amb
d'Ocupació i Serveis
especials dificultats.
Socials
Associació per la
Atenció per la integració social del
Integració del
deficient
Deficient
Projecte d'Atenció de necessitats bàsiques
L'Hora de Déu
a famílies dins el llindar de pobresa severa
Foment Martinenc Petits Somriures
Institució Benèfica La rítmica aplicada al món de les
Amics dels Avis
demències
Suport per a l'accès al lleure, l'autonomia
Fundació Privada personal, la promoció del benestar amb
Resilis
adolescents
amb
discapacitat
i/o
problemes de salut mental.
Fundació Privada
Projecte ACP (Atenció Centrada en la
Residència Santa
Persona)
Susana
Federació
d'Ateneus de
Tots hi tenim lloc
Catalunya
Associació Juvenil
Centre obert centro amigos
Centro Amigos
Formació i circ social: una proposta
Bidó de Nou Barris pedagògica d'intervenció comunitària i
d'inclusió social, any 2015
Activitats socioeducatives de vacances
Associació Centre d'estiu per a infants i adolescents (3 a 17
d'Esplai Xixell
anys) en risc d'exclusió social de l'esplai
xixell
Associació de
Recerca Cultural i Mans a l'obra! Construeix-te pel futur
Sòcio-educativa
Club Muntanyenc
Atletisme adaptat, atletisme inclusiu
Sant Cugat
Acollida i atenció a persones sense llar,
Associació Dit i Fet
majors de 50 anys.
Coordinadora
d'Entitats del Poble Poble-sec per a Tothom
Sec
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PUNTS

IMPORT

66

1.017,21 €

66

1.017,21 €

66

1.017,21 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €
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CIF
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

ENTITAT
Fundación
Hermano Tomás
Canet
Iniciatives
Sòcioculturals Centre d'Esplai
Guadalhorce
Associació Stop
Sida
Fundació
Champagnat
Fundació Acollida i
Esperança
Associació Lligam
per a la Inserció
Social de dones
Associació Esplai
L'Esquitx
Gais Positius
Associació
d'Atenció a Pobres i
Marginats Eulàlia
Garriga-Caritas
Sabadell
Grup de Joves La
fàbrica de Can
Tusell
Associació el Far,
Servei Social
Evangèlic
Associació de
Voluntaris i Amics
de l'Hospital Sant
Jaume de Calella
Associació Punt de
Referència
Fundació Privada
Habitat Solidari de
Calella
Amics del Moviment
Quart Món
Catalunya

XXX

Raval En Acció.
Associació

XXX

Associació
ProHabitatge

XXX

XXX
XXX

Associació de
Familiars i Afectats
per Malaltia Mental
del Garraf
Associació
Artescena Social
Fundació Privada
Concepció
Juvanteny

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Bugaderia Social

65

1.001,79 €

Espai socioeducatiu diari per a infants i
joves en risc d'exclusió social

65

1.001,79 €

Projecte de participació des de i per a
persones LGTB immigrants de Stop Sida

65

1.001,79 €

Centre Obert Rialles

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

Suport familiar.

65

1.001,79 €

Més info. Menys danys

65

1.001,79 €

Acollida a Persones Sense Sostre

65

1.001,79 €

Casal Diari de Joves

65

1.001,79 €

MoiJove

65

1.001,79 €

Taller l'Escenall/Centre de Suport per a la
integració social

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

Taller de teatre i circ social ekilibris

65

1.001,79 €

Manteniment
Laboral EINA

65

1.001,79 €

Servei de suport a la vida autònoma
(SSVA)
Servei d'acollida d'atenció residencial per
a dones en situació d'exclusió social o en
greu risc d'arribar-hi.

Projecte Mentoria social: fomentant la
cohesió als barris
Nova capacitació d'habitatges per a
persones amb risc d'exclusió social a la
població de Calella
Acompanyament contra l'exclusió de les
famílies galaicoportugueses a la província
de Barcelona
Una iniciativa de voluntariat que promou
programes socioeducatius per a infants i
adolescents en risc d'exclusió social del
barri del Raval de Barcelona
"Suport a famílies i persones en acolliment
residencial
d'urgència
i
residència
temporal"
Curs d'horticultura ecològica per
persones afectades per malaltia mental

de
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CIF
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Associació Cedre
per a la Promoció
Social
Fundació Banc de
Recursos
Acció Social
Montalegre
Fundació Privada
Integrament
Fundació Privada
Taller de Músics
Associació
Educativa Integral
del Raval
Fundació Projecte i
Vida
Fundación ABB
Federació Catalana
de Malalties
Minoritàries
Fundació Privada
Infància i Família
Xarxa Comunitària
de Sant Antoni
Associació
Barceloní Stich Hc

XXX

Fundació Privada
Mambré

XXX

Fundació Privada
Enllaç

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

NOM PROJECTE
Recurs d'acollida La Caseta

PUNTS

IMPORT

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

Formació per a tots

65

1.001,79 €

Taller obert

65

1.001,79 €

Espai socioacadèmic Aula Oberta

65

1.001,79 €

Servei d'Atenció a la Família (SAF)

65

1.001,79 €

Nens en moviment. Prevenció i intervenció
en obesitat infantil.

65

1.001,79 €

Malalties minoritàries. Atenció, suport i
rehabilitació

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

65

1.001,79 €

Pont Solidari per a la realització de
recursos per entitats del 3r. Sector social
de Catalunya
Atenció primària i domiciliària a famílies en
risc d'exclusió social del barri del Raval

Promoció de l'acolliment familiar i de les
famílies col.laboradores.
Accions comunitàries per a la inclusió
social
Accions socioeducatives adreçades a
infants i adolescents en risc d'exclusió.
Servei d'Inserció Laboral. Projecte de
suport a la reinserció laboral de persones
en situació de sense llar.
Acollida, assessorament i acompanyament
de persones lesbianes, gais, bisexuals,
trans i intersexuals (LGBTI) en sitacions
de dependència i/o vulnerabilitat.

Fundació La Vinya,
Centre obert i d'esplai bocins
d'Acció Social
Associació TEA
(Asperger) Vallès Atenció psicològica a nens i joves TEA
Occidental
Suports personals per a la inclusió.
Aprenem Maresme
Trastorn de l'espectre autista
Fundació Esportiva
Lluitem per l'Igualtat i la Inserció
d'Arenys de Mar
Eines per tothom Espai de capacitació espavila
Federació Catalana
Infants i Veles
de Vela
Fundació Parroquia
Sant Joan d'HortaCALIU-Espai d'Acolliment
Caliu Espai
d'Acolliment
Iglesia Evangélica
el Buen Pastor del Obra social pel repartiment d'aliments
Vallès
Cáritas Diocesana
Tallers d'Empoderament
de Girona
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CIF
XXX

XXX

XXX

ENTITAT
Hospital de Sant
Joan de Déu de
Barcelona
Centre d'Intervenció
Psicològica, Anàlisi
i Integració Social
Coordinadora
d'Entitats Pro
Persones amb
Discapacitat Les
Corts

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Detecció i atenció les necessitats de
famílies en risc d'exclusió social.

65

1.001,79 €

Atenció especialitzada a problemàtiques
de salut mental en infants, joves i el seu
entorn familiar

65

1.001,79 €

Coordinadora d'entitats pro persones amb
discapacitat Les Corts

65

1.001,79 €

PUNTS
94

IMPORT
6.216,79 €

94

6.216,79 €

Trenquem el silenci

94

6.216,79 €

Casals de joves federats, associacionisme
juvenil en xarxa

91

6.018,39 €

Prevenció de la violència al llarg del cicle
vital de les dones, 2015

90

5.952,25 €

El català com a eina d'inclusió social

90

5.952,25 €

Serveis d'atenció integral a la dona víctima
de la tracta d'éssers humans

90

5.952,25 €

Dinàmiques participatives vers els drets
humans 2015

89

5.886,11 €

Integras-Barcelona-Espais privats

89

5.886,11 €

88

5.819,98 €

88

5.819,98 €

88

5.819,98 €

88

5.819,98 €

87

5.753,84 €

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

ENTITAT
Escoltes Catalans
Formació i Treball,
Fundació Privada
Plataforma Unitària
Contra les
Violències de
Gènere
Associació de
Casals i Grups de
Joves de Catalunya
Tamaia viure sense
violència , SCCL
Assoc. Plataforma
per la Llengua Col·lectiu l'Esbarzer
Adoratrices
esclavas stmo
sacramento y
caridad
prov.españa
comunidad de
Sants
Associació per a
Joves Teb
Associació de
defensa dels drets
de les dones en
situació d'exclusió i
marginació social
(GENERA)

NOM PROJECTE
Pla de qualitat
Servei d'acompanyament intensificat a la
inserció - impulsa't

Ciunant
oportunitats.
Processos
Centre d'Estudis de
d'acompanyament integral per a joves en
l'Esplai
situació de risc social
Fundació Francesc Activa't: per la millora de l'ocupabilitat
Ferrer i Guàrdia
juvenil des de la participació associativa
Associació Joves
En trànsit: Programa de sensibilització del
per la Igualtat i la
procés migratori adolescent
Solidaritat
ARA - Associació
de serveis i
Ara activa't: programa d'orientació per a
l'ocupabilitat jove
formació
socioeducativa
Dones en Xarxa
Dones en xarxa, dones ciutadanes
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CIF
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

ENTITAT
Associació La
Rotllana
Ravalnet
Asociación
Asistencial PAYPE
(Programas de
Apoyo al Peru)
Coordinadora
d'Associats per la
Llengua Catalana
Fundació Privada
Tropos

XXX

Associació Exil

XXX

Esplais Catalans
Minyons Escoltes i
GuiesSant Jordi de
Catalunya
Fundació Escolta
Josep Carol
Associació
Promotora Centre
de Cultura de
Dones Francesca
Bonnemaison
Atlàntida
Professionals per la
Interculturalitat
Cooperativa
Promotora de
Mitjans
Audiovisuals
(DRAC MÀGIC)
Associació de
Planificació Familar
de Catalunya i
Balears. Centre
Jove
d'Anticoncepció i
Sexualitat
Fundació Carta de
la Pau dirigida a la
ONU
Asociación Músicos
por la Paz y la
Integración
Fundació "Ciutat i
Valors" Fundació
Privada de Serveis
i Iniciatives Socials
de la Ciutat de Bcn
Hèlia Associació de
Suport de les
Dones que
Pateixen Violència
de Gènere

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NOM PROJECTE
Act-jove Projecte per l'inclusió dels
adolescents i joves a la ciutat de Badalona
Teixim la diversitat 2015

PUNTS

IMPORT

87

5.753,84 €

87

5.753,84 €

Soporte a jóvenes de FP y ocupacional
para
la
reutilización
de
equipos
informáticos

87

5.753,84 €

Projecte xerrem junts

86

5.687,71 €

Ni bella ni bestia

86

5.687,71 €

Programa de suport a la marentalitat per a
dones víctimes de violència de gènere i
els seus fills/es
Enfortint els esplais

86

5.687,71 €

85

5.621,57 €

Educació comunitària. Inclusió social

85

5.621,57 €

CascJove 2015

85

5.621,57 €

85

5.621,57 €

Projecte interprofessions

85

5.621,57 €

Itineràncies. Conegudes (també) a casa

84

4.544,58 €

Capacitació de diferents grups de dones
com a agents de salut per a la promoció i
prevenció en drets i la salut sexual
reproductiva

84

4.544,58 €

Vita-mina

84

4.544,58 €

Veus i música per a la integració

84

4.544,58 €

Tallers Gaudí, formació i empoderament
per a l'emprenedoria

84

4.544,58 €

Intervenció
amb
dones
pel
empoderament i l'acció (IDEA)

84

4.544,58 €

La Bonne. Xarxa de
apoderament per dones
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CIF
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
NOM PROJECTE
Homes Igualitaris- Xarxa activa de joventut per la igualtat
AHIGE Catalunya (XAJI)
Taller d'Art, Cultura
Vitamina c-cultura
i Creació
Suport i acompanyament a persones
Fundació Privada
nouvingudes:participació i formació, eines
Catalana Akwaba
d'apoderament i integració social
Dones amb
La salut de les dones: diversitat i realitats
empenta
Associació Gabella Enter compartir
Associació Cultural
Articula't
L'Hurbart
Llença't:
Dispositiu
Integral
Fundació
d'apoderament, inclusió i ocupació de
Intermedia
joves
Associació
Manteniment de l'empresa d'Inserció
Asteroide B-612
laboral EINA
Associació per a
l'Estudi i Promoció Projecte Bitàcora: Un espai d'acollida
del Benestar Social
Fundació Privada
Àmbit laboral de la Fundació Comtal
Catalana Comtal
Espai d'Inclusió i
Acollida i eines de socializació per una
Formació Casc
ciutadania activa
Antic
SOS Racisme
Millora i adequació del SAID
Catalunya
Club Escola Futbol
El futbol i les dificultats econòmiques.
Bonaire
Fundació Privada Espai d'acollida socio-lingüística i formació
Migra-Studium
laboral
Servei d'atenció Integral a dones víctimes
Comissió Catalana
de persecucions per motius de gènere i/og
d'Ajuda al Refugiat
reus vulneracions de drets humans.
Moebius, servei d'inserció laboral per a
Fundació Privada
joves amb risc d'exclusió social a la
Gentis
província de Barcelona
El Safareig, Grup
Detecció, atenció i recuperació de les
de Dones
violències masclistes vers les dones i els
Feministes de
seus fills i filles.
Cerdanyola
Associació Ca la
Ca la Dona: un espai de relació política
Dona
feminista
Servei d'acollida i informació per a la
diversitat afectivo sexual en el marc de les
Associació ACORD
institucions de l'àrea metropolitana de
Barcelona
Associació Candela
per a la investigació Sexualitat, amor i violència 2015
i acció comunitària
Asociació LGTB
Campanya de sensibilització LGTB als
TALCOMSOM
Instituts d'Osona
Moviment per la
Programa de prevenció, atenció i resposta
Pau MPDL
integral a la violència masclista
Centre d'Estudis
Dones d’origen pakistanès:visibles i amb
Africans i
drets
Interculturals
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PUNTS

IMPORT

84

4.544,58 €

84

4.544,58 €

83

4.490,47 €

83

4.490,47 €

83

4.490,47 €

83

4.490,47 €

83

4.490,47 €

82

4.436,37 €

82

4.436,37 €

82

4.436,37 €

81

4.382,27 €

81

4.382,27 €

81

4.382,27 €

81

4.382,27 €

81

4.382,27 €

80

4.328,17 €

80

4.328,17 €

80

4.328,17 €

80

4.328,17 €

80

4.328,17 €

80

140,00 €

79

3.499,57 €

79

3.499,57 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT
Associació de
Dones Periodistes
de Catalunya
Fundació Privada
Pere Tarrés
Associació RAI Recursos
d'Animació
Intercultural
Fundació Centre
Obert Joan
Salvador Gavina
Associació de
Professionals
Agents Igualtat de
Catalunya
Associació
Conexus. Atenció,
formació i
investigació
psicosocial
Associació de
Veïns i Veïnes del
Poblenou
Confederació
d'Associacions
Veïnals de
Catalunya
Asociación de
vecinos Sector
Rocafonda
Associació Casal
Claret de Vic
Grups Associats
pel Treball
Sociocultural
L'Arada, Creativitat
Social
Associació Dones
Juristes
Secretariat diocesà
de Pastoral
Penitenciaria
(Arzobispado de
Barcelona)
Federació
d'Associacions
Culturals i
Educatives de
Persones
Associació Juvenil
d'Amics de la Ràdio
d'Horta-Guinardó
Nexes interculturals
de joves per
Europa

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Tallers de Periodisme crític i social

79

3.499,57 €

Promoció de l'autonomia i l'ocupabilitat
dels joves en situació de risc social

79

3.499,57 €

Xarxa Rai

79

3.310,00 €

Monitors pel futur 2015

79

3.000,00 €

Veus i paraules de les dones com a eina
d'empoderament davant la violència de
gènere

78

3.455,27 €

Programa d'atenció integral contra la
violència de gènere

78

3.455,27 €

Dones en xarxa

77

3.410,97 €

Formació i desenvolupament d'actituts
emprenedores en adolescents i joves
escolaritzats amb risc social

77

3.410,97 €

Totes plegades

77

3.410,97 €

77

3.410,97 €

77

3.410,97 €

Barris activadors

76

3.366,67 €

Assistència jurídica a dones en situació de
maltractaments, violència masclista o
violència familiar

76

3.366,67 €

Acompanyament jurídic i social al Centre
Penitenciari de joves

76

3.366,67 €

Grup multicultural

76

3.000,00 €

76

2.500,00 €

75

3.322,37 €

Escola de la pau de dones: tallers i espais
de creixement personal i col·lectiu
Sant cosme conviu, desenvolupament
cultural i comunitari al barri de Sant
Cosme

Boca ràdio, mitjà
associatiu i jove

de

Empoderament glo-cal 2015

100

comunicació

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT
Fundació Privada
Pimec
Eines per a
l'Orientació i el
Desenvolupament
dels R.H.
Associació
Catalana de
Professionals de
les Polítiques de
Joventut
Associació de
Dones Ca l’Aurèlia
Fundació Privada
Aroa
Associació
Observatori del
Tercer Sector i de
la Societat Civil
Associació de
famílies Lesbianes i
Gais
Fundació Babel
Punt de Trobada
Fundació Privada
Ciutadania
Multicultural
Asociación de
Alternativas,
Motivación y
Acompañamiento
Asociación de
Estudiantes
Colombianos en
Cataluña
Associació
d'Imatge
Fotogràfica i
Documental "Piel
de foto"
Centre de
Recursos
Alternatius i
Pedagògics de
Gràcia
Associació
Intercultural Diàlegs
de Dona
Associació de veïns
La Balconada de
Manresa
Associació Salut i
Família

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Xarxa dones de valor

75

3.322,37 €

Projecte
d'informació,
orientació,
acompanyament i formació social i laboral

75

3.150,00 €

Bones pràctiques en l'àmbit de la joventut

75

3.000,00 €

74

2.598,99 €

74

2.598,99 €

La cultura de la transparència per impulsar
la participació ciutadana en el segle XXI

74

2.598,99 €

Famílies diverses: famílies LGTB

74

2.598,99 €

Puentes", atenció psicològica gratuïta per
a persones nouvingudes

74

2.598,99 €

Dialogos Invisible

74

2.598,99 €

Voluntariat: un motor pel canvi

74

2.598,99 €

Llavors de convivència

74

2.598,99 €

Distrito 4. Fotografia participativa en el
Prat

74

2.598,99 €

ADONA'T 2:Prevenció de la violència
masclista i de sensibilització vers la
violència i el sexisme

74

2.598,99 €

Espai de llengua i socialització

74

2.598,99 €

Joves actius de la balco

74

800,00 €

Xarxa d'hospitalitat i suport jurídic i
psicosocial per a dones i famílies
immigrants

73

2.563,87 €

73

2.563,87 €

Ajuda integral contra la violència de
gènere
Dona coneix-te programa d'apoderament
de les dones

Fundació
Catalunya-AmèricaResidència d'estudiants per la pau
Sant Jeroni de la
Murtra
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

ENTITAT
Federació de
Dones de
Catalunya per a la
Igualtat
Associació
Sociocultural La
Formiga
Associació Grup
d'Amics Gais,
Lesbianes,
Transsexuals i
Bisexuals
Entitats Catalanes
d'Acció Social
Fundació Cívica
Oreneta del Vallès
Alternativas
Europeas
Barcelona
Xarxa de Dones
Emprenedores
d'Esplugues
Centre d'Acolliment
de Santa Coloma
Drecera SCCL
Col.lectiu de
Cultura Popular
Associació Cultura
Viva Santboiana
Asociación de
Intervención
Comunitaria en
Drogas
Associació Cultural
Educativa i Social
Operativa de
Dones
Pakistaneses
Associació Mares
Món
Consell de Joves
de Sabadell
Associació
Dinamitzadora de
la Xarxa Feminista
Associció Inspira-t
Associació P11
Cultura en Acció(en
constitució)
Associació
d'assistència a
dones agredides
sexualment de
Catalunya
Associació Centre
d'Esplai Marcianet
Fundació Privada
Bayt al-Thaqafa

NOM PROJECTE

PUNTS

Acolliment psicològic i assessorament i
orientació jurídica

73

2.563,87 €

Escola de llengua i ciutadania per a
persones nouvingudes

73

2.563,87 €

Documental lesbianes grans

73

2.563,87 €

73

2.563,87 €

Periodistes

73

2.563,87 €

La ciudad participativa: construyendo el
mapa de los derechos

73

2.563,87 €

In.forma-te'n amb la XDE

73

2.563,87 €

Centre d'acolliment per estrangers

73

2.250,00 €

Dóna, aposta per tu

72

2.528,75 €

Kausay

72

2.528,75 €

72

2.528,75 €

Aprenent

72

2.528,75 €

Falah Dona Alliberar Nijat (prevenció de
qualsevol modalitat de violència)

72

2.528,75 €

Projecte Inserim

72

2.528,75 €

CJS, enfortint la democràcia

72

1.127,88 €

Fem xarxa davant les violències vers les
dones

71

2.493,62 €

Inspira-t

71

2.493,62 €

Racismes

71

2.300,00 €

Assistència integral, especialitzada i
gratuïta a dones, nens, nenes, joves i
adolescents que han patit agressions
sexuals

70

2.458,50 €

Amb els ulls de tots/es

70

2.458,50 €

70

2.458,50 €

Xarxa
ddipas:incidència
política
apoderament per a la igualtat

Alfabetització de persones
atenció al col·lectiu immigrant

adultes

Llengües i societat d'acollida
persoones adultes nouvingudes
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Fundació Privada
Servei Solidari per
la Inclusió Social
Centre Euro Àrab
de Catalunya
Fundació Confavc Estudis i Recursos
Veïnals
Associació
Cúrcuma
Cíclica Associació
Associació NUS.
Teatre i acció social
Consell de Joves
de Terrassa
Centre d'anàlisis i
programes
sanitaris, CAPS
Fundació Mercè
Fontanilles de
Manejament de
Serveis i Iniciatives
Socials
Associació per a la
mediació
intercultural i social
amb immigrants
Associació de
federacions i
associacions
d'empresàries del
Mediterrani
Asociación
Latinoamericana de
Sabadell
Associació
Diversitat i
Ciutadania
AURORA-Gestió
de Projectes
Socials
Associació 17 de
maig
Asociación de
Jóvenes
Ecuatorianos en
Catalunya
Trastero de las
Artes, Asociación
Cultural

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Implicació al quadrat

70

2.458,50 €

Dones d'èxit

70

2.458,50 €

Grups d'interacció multicultural, per a la
convivència

70

2.458,50 €

70

2.458,50 €

70

2.458,50 €

70

2.458,50 €

70

1.600,00 €

69

1.686,64 €

Formació pre-laboral per la gestió forestal

69

1.686,64 €

Inclusió social per a joves

69

1.686,64 €

Promoure el lideratge i apoderament de
les dones significa apostar per l'èxit de les
empreses a Catalunya

69

1.686,64 €

Concienciación
ciudadana

69

1.686,64 €

Jo decideixo, jo resolc

69

1.686,64 €

Aurora gestió de projectes socials.

69

1.686,64 €

69

1.686,64 €

68

1.662,20 €

68

1.662,20 €

68

1.662,20 €

68

1.662,20 €

68

1.662,20 €

68

1.600,00 €

Prevenció de les violències de gènere a
formació professional (FP)
Mirasol, fem ambient!
Jo mai mai...Projecte de prevenció de la
violència de gènere a través del teatre
Desenvolupament de l'associacionisme
juvenil de Terrassa
Red-CAPS com a eina d'apoderament i
visibilització de les dones professionals de
la salut

social

y

Projecte
Assocat,
associacionisme a Catalunya

participación

projecte

Lidera el canvi a Sant Andreu

Mucha mujer 6a. Edició:( Projecte
sociocultural que s'adreça a dones en
procés d'inclusió social)
Millorar l'apoderament de la treballadora
Aprosex
sexual vers l'estigma social i la violència
masclista
Associació Tot Inici Tot teatre l'H
Centro Social de
Acollim i Impulsem
Sants
Grup de Joves de
De l'escola a l'esplai
Singuerlín
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CIF
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT
Associació de
Persones
Participants Àgora
AMPA jaume Callís
Associació de
Serveis Juvenils La
Mina
Associació Cultural
Trentacinc
Asociación
Intercultural
Latinoamericana
Dosmundosmil
Federación de
Asociaciones
Americanas en
Catalunya

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

PUNTS

IMPORT

67

1.323,28 €

67

1.323,28 €

67

1.323,28 €

67

1.323,28 €

67

1.323,28 €

Ave fenix 2015

67

1.323,28 €

Unión Cultural
Latinoamericana

Reutilización textil i mejora de la
autoestima de mujeres residntes en
Barcelona

67

1.323,28 €

Associació
Intercultural Llatins
per Catalunya

Dones del món: apoderament i lideratge
des de la interculturalitat

67

1.323,28 €

Mujeres Palante

Dones Palante:acompanyament a dones
migrades i a dones autòctones en risc
d'exclusió social.

67

1.323,28 €

Convivència i prevenció de conflictes a la
infància i l'adolescència d'Arenys de Munt

67

1.323,28 €

Impulsant la participació i la formació de
les dones

67

1.150,00 €

A la nostra escola eduquem en valors

67

875,00 €

Teixim comunitat

66

1.303,53 €

Emancipat

66

1.303,53 €

Cursos de "Coneixement de la societat
d'acollida. Entorn i marc jurídic"

66

1.303,53 €

Camí a l'empoderament: un pas endavant
per l'autonomia de les dones gitanes!

66

1.303,53 €

Eines per fomentar l'ocupació entre la
comunitat pakistanesa, índia i bengalí

66

1.303,53 €

Plataforma de serveis per a immigrants
LGTB

66

1.303,53 €

Servei integral d'atenció, recuperació i
mpoderament (SIARE)

66

1.303,53 €

L'Hort social de Sarrià

66

1.303,53 €

XXX

XXX

NOM PROJECTE
Arrelament inclusiu: Orientació, formació
d'èxit i participació de les persones
nouvingudes.
Em necessites?

EsMediació,
Associació per la
gestió integral del
conflicte
Heura de
Barcelona
AMPA CEIP Santa
Eulàlia
E.I. L'Eina, SCCL
Iacta Sociojurídica,
S.C.C.L.
Fundació Privada
Ficat
Associación gitana
de mujeres Drom
Kotar Mestipen de
Barcelona
Associació de
Treballadors
Pakistanesos
Associació
Catalana per la
integració
d'homosexuals,
bisexuals i
transexuals
immigrants
SURT:Fundació de
Dones. Fundació
Privada
Associació Cultural
Casa Orlandai

Dones a les ones
Narratives d'autoritat femenina (segona
fase)
Servicio de integración y acogida
sociolaboral
dirigido
al
colectivo
latinoamericano en Barcelona: "Trabajo y
Vida"
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CIF
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

ENTITAT
Associació Dona
Activa 2010
Associació LGTB
Terrassa
Associació juvenil
moviment jove
Federación de
Entidades
Latinoamericanas
de Catalunya
Dones per al
desenvolupament
social, rural i
cultural del
Berguedà
Llar Del
Pensionista Lillet.
De la Pobla de
Lillet
Associació de
Dones Pont de
Rabentí
Assemblea de
Joves de Casserres
Associació de
Dones Reporteres
de Mataró
Beisbol Club
Manresa
Associació Odame
(Operación de
Detección y
Acompañamiento
de Mujeres
Emprendedoras)
Mousiké

XXX

Associació de
Veïns del Barri de
Guadalhorce de
Terrassa
Grup de Dones de
les Tardes dels
Dimecres

XXX

NOM PROJECTE
El teatre com a eina de coaching:
Improvisacions i treball d'escenes
Projecte per la diversitat afectivosexual i
d'identitat de gènere a Terrassa
Cicle de Conferències de la Tribuna Jove
de Catalunya

PUNTS

IMPORT

66

1.303,53 €

66

1.303,53 €

66

1.303,53 €

Aprèn a trobar feina

66

1.303,53 €

En Cos de Dona

66

940,00 €

La participació de la gent gran com a
teràpia comunicativa

66

900,00 €

Les veus de les dones: dones a l'escenari

66

800,00 €

Programa intergeneracional de formació
de dones

66

750,00 €

Infu-xerrades

66

150,00 €

El beisbol per tots. "Una eina per la
inclusió social"

65

1.283,78 €

Programa de suport i orientació per la
emprenedoria i l'ocupació de les dones

65

1.283,78 €

Veus: Tallers de prevenció a la violència
de gènere

65

1.283,78 €

Foment per la participació activa i la
igualtat d'oportunitats al barri de
guadalhorce

65

1.283,78 €

Les tardes dels dimecres

65

750,00 €

Àmbit d’Educació
CIF
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Fundació Privada
El Llindar
Fundació Marianao

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Reconnecta't

94

18.953,52 €

Projecte Èxit, acompanyament i suport a
l'exit escolar

89

11.700,00 €

87

16.000,00 €

Fundació Privada
Pere Closa per la
Siklavipen
formació i la
tothom)
promoció dels
gitanos a Catalunya

Savorença
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CIF
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ENTITAT
NOM PROJECTE
Associació per a
promoure i crear un
museu de
Apropem les matemàtiques
matemàtiques a
Catalunya (mmaca)
GPS a un millor futur: orientació educativa
Fem Pedagogia
i
professional
per
una
ocupació
satisfactòria, sostenible i socialment justa
Reactiva't (Mecanismes de segona
oportunitat per a joves en risc d'exclusió
Fundación Adsis
social)
Federació d'Entitats
Hat-Trick x 2: Multipliquem l'èxit educatiu
amb Projectes i
dels joves tutelats i extutelats
Pisos Assistits
Fundació
Pla de Futur (Fase 1- Pensem)
NouXamfrà
Iniciatives de
Braval. Èxit escolar al Raval de Barcelona
Solidaritat i
2015
Promoció
Associació per a
l'estudi i tractament Projecte escolar a les dificultats de
l'aprenentatge de la lectura, la clau de èxit
de les dificultats
d'aprenentatge.
Associació Cultural
Sortint de dubtes
Tretze
Federació Catalana
Aprendre + Divertir-se = Èxit Educatiu
de l'Esplai
Associació de
pares d'alumnes de La veu del silenci. Five days to dance.
l'IES Jaume Mimó
Fundació Privada Robocat 2015. La volta a Catalunya amb
Ave Maria
Robots
Fundació Privada Itinerari d'orientació formativa en l'ambit
Mans a les Mans laboral "Abans de decidir has de provar"
"PIGALL" : Acompanyament a l'escolaritat
Fundació Privada
en el moment de la incorporació a l'etapa
d'Inserció
de secundària, motivant els nois/es i
Desenvolupament
implicant a les famílies i la comunitat
Acompanyament
educativa
Salesians Sant
Aula Estudi: suport al procés escolar
Jordi
Associació Juvenil
Projecte Inser Jove
Esquitx
Fundació Jesuites
Educació - Jesuites
Bellvitge/Centre
Program de segona oportunitat educativa
d'Estudis Joan
XXIII
Fundació AMPANS Funciona
Moviment Educatiu
Projecte Mou-te
del Maresme
Associació Club
Programa d'Èxit Escolar
d'Esplai La Florida
Fundació Privada
Anem per feina
Main
Associació per la
Avança +. Tasta Oficis. Projecte de
Joventut i Projectes
segones oportunitats educatives.
per la Infància
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PUNTS

IMPORT

84

7.965,22 €

84

7.965,22 €

83

7.870,40 €

82

7.775,58 €

81

7.680,75 €

81

7.680,75 €

80

7.585,93 €

79

5.000,00 €

79

5.000,00 €

79

1.500,00 €

77

4.882,69 €

77

4.882,69 €

75

4.755,87 €

75

4.755,87 €

74

3.250,00 €

73

3.206,43 €

72

3.162,51 €

72

3.162,51 €

72

3.162,51 €

72

3.162,51 €

72

3.162,51 €
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Servei de Secretaria

CIF
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT

NOM PROJECTE
Anadromes:
itineraris
personalitzats
Associació
d’inserció sociolaboral per a la millora de
Anadromes
l'ocupabilitat
Associació Mommo Coaching Educatiu per a Joves, tallers
Grup
grupals a instituts de secundària
Secretariat
d'Entitats de Sants,
Espai de deures
Hostafrancs i la
Bordeta
Prevenció i atenció socioeducativa per
Fundació Soñar
infants i adolescents en situació de risc en
Despierto
el centres oberts
Associació Centre Fem Empresa: Una experiència d'èxit
Educatiu Esclat
educatiu
Fundación TRA.OR
Programa educatiu i pre-laboral per a
- Centre Diari Sant
joves de 16 a 18 anys
Josep
Associació Pro
Noves aplicacions de les TIC en els
Disminuïts Psíquics alumnes amb discapacitat intel·lectual i
del Berguedà
dificultats d'aprenentatge
Associació de
Mares i Pares
DALFA
Guerau de Peguera
AMPA Maria Ossó 1 Hora d'educació del futur
Ajudes per cobrir les necessitats bàsiques
Omplimlapica
de l'alumnat d'Esparreguera
Associació
Creació d'una borsa empresarial per un
comarcal
cicle de formació professional dual sector
empresaris del
alimentari a Catalunya central
Berguedà
Formació per persones en atur i/o risc
Fundación AMIBA
d'exclusió
Orientació i formació professional per a
Fundació Privada
joves amb discapacitat intel·lectual en
Talita
escoles ordinàries
Associació
Gaudim del grup, aprenem de l'entorn,
Multicultural Sant
repassem els aprenentatges.
Cugat
Associació Centre
CanPa Jove
Diari Can Palet
Fundació Paideia Fem un pas endavant
Programa d'orientació educativa i inserció
Escola Pia
sociolaboral per a joves en situació de risc
Calassanci
d'exclusió social
Ampa del Colegio
Público Elisenda de Formación de las familias para la mejora
del éxito escolar de los hijos e hijas
Montcada de
Barcelona
Associació de
Mares i Pares
Orienta't, orienta'l
d'Alumnes SES
Gurb
Federació
d'Associacions de Reforç escolar
Veïns de Manresa

107

PUNTS

IMPORT

71

3.118,59 €

71

1.393,00 €

69

2.454,60 €

69

2.454,60 €

69

2.454,60 €

69

2.454,60 €

68

2.419,02 €

68

2.419,02 €

68

2.419,02 €

68

1.500,00 €

67

1.616,04

67

1.616,04

67

1.616,04

67

1.616,04

67

1.616,04

67

1.616,04

67

1.616,04

67

1.250,00

67

650,00

66

1.600,96
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CIF
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

ENTITAT
Secunde
Associació Juvenil
per a l'Animació
SocioCultural i
l'Acció Educativa
Apa Col.legi N.
Jose Montmany de
Sant Feliu de
Llobregat
Associació de
Pares d'Alumnes
del Col.legi Públic
Arquitecte Gaudí
de Sant Feliu de
Llobregat
AMPA IES Guillem
Catà de Manresa
AMPA del CEIP la
Sínia

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Secunde suport a l'estudi

66

1.578,00

Activitats de suport a l'èxit escolar

65

1.574,56

Suport a l'estudi

65

1.574,56

SAAFA, Servei d'atenció i acompanyament
a les Famílies i alumnat

65

1.574,56

Vine amb algú

65

1.574,56

Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració:
Àmbit de Benestar Social
CIF
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

ENTITAT
ACTUA S.C.C.L.
Cooperativa Sense
Ànim de Lucre
Associació Estel de
pares de
Disminuïts
Psíquics de Sant
Joan Despí
Grup d'Esplai La
Fàbrica de Can
Tusell
Associació d'Avis
de Viloví del
Penedès
Fundació Privada
Tutelar AMPARA
Associació
Catalana de
Dèficits
Immunitaris
Primaris
Desenvolupament
comunitari SCCL
ALEJOP
Càritas
Interparroquial de
Vilafranca.
Parròquia Santa
Maria

NOM PROJECTE

PUNTS

Acompanyats

62

Projecte d'inclusió social i millora de la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat.

62

Casal diari infants

62

Projecte d'activitats estimulatives i de lleure per a gent
gran: "Ara hi som"

62

Al teu costat

62

Programa social infantil

62

El més grans a casa sense cap problema. Xarxa
comunitària de suport a la gent+gran de 80 anys
Drogues a debat

62

Centre d'Acollida Abraham

62
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CIF
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

ENTITAT
Associació
Assistencial Llar
Trobada, Pare
Damià
Asociación de
Familiares de
Enfermos Mentales
Barcelonés-Nord
Fundació Privada
ARSIS
Club Futbol Sala
Centre Compartit
Associació
Famílies Trencadís
Asoc. De
Hemoglobinuria
Proxística
Nocturna
Fundació Privada
de Serveis
Assistencials i
Residencials San
Jordi
Fundació Tutelar
Assessorament i
Protecció de
Persones Amb
Discapacitat
Associació de
Voluntaris de
Bigues i Riells
Tallers Guinardó.
SCCL
Associació de
Veïns del Barri de
La Sagrada
Família Manresa
Fundació Privada
L'Arc taller de
Música
Fundacio ProDisminuits Fisics
de Finestrelles
Fundación Instituto
de Transtornos
Alimentarios
Associació Mira'm
Fundació Acció
Social Infància
AFASAF
Iglesia Evangélica
en Castelldefels
Associació Rusc i
Avets
Associació
Artransforma

NOM PROJECTE

PUNTS

Llar trobada.

61

Programa del voluntariat per a persones amb trastorn
mental que han de complir treballs en benefici a la
comunitat.

61

SAI. Servei d'Atenció Integral a la Infància Maltractada

61

Club futbol sala centre compartir

61

Nosaltres decidim

61

Suport integral a persones afectades d'HPN als seus
familiars

61

El nostre hort urbà

61

Formació i assessorament dels processos d'incapacitació i
de les diferents modalitats de tutela

61

Rebost solidari

61

Participa, gaudeix del teu temps.

60

Activa la ment (treball cognitiva amb persones grans)

60

Xamfrà: tallers de música i arts escèniques per la igualtat
d'oportunitats d'infants, joves i famílies en risc d'exclusió
social.

60

"FIENSTIU 2015"

60

Programa d'activitats educatives per a la prevenció de les
addiccions i la promoció del benestar emocional

60

TEAssessora't

60

Servei especialitzat de seguiment post atenció familiar

60

Activitat terapèutica

60

Con pasión/restaurant solidari

60

Ampliació i construcció d'un nou taller de ceràmica, del
centre ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat
intel.lectual

59

Música i Discapacitat

59
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CIF
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

ENTITAT
Associació pro
suport a
l'envelliment
saludable
Apa de l'Escola
Llebeig de Vilobí
del Penedès
Associació Map al
servei de les
persones
Fundació Privada
Lluís Artigues
Associació Grup
Eirene
Associació DIAS
Associació
Promotora de
Serveis Especials i
Atencions
Terapèutiques
Associació
Catalana de
Malalties
Neuromusculars

XXX
Fundació Privada
Viarany
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Cuida la vida.
Associació de
Facilitadores pel
Benestar
Fundació Benèfica
Assis
Fundació ProPenedès
Fundació Privada
Tutelar Família i
Societat
Associació
Catalana d'Afectats
de Limfedema
AT2 Acció
Transversal per la
Transformació
Social
Associaci Prodisminuïts Psíquics
de Sant Adrià
Associació de
Pares de Persones
Disminuïdes
Psíquiques de la
Institució Mullerat
Associació
Educativa Xera

NOM PROJECTE

PUNTS

Passejades per la ciutat amb persones sense recursos

59

Projecte d'atenció i d'inclusió d'infants i famílies en risc
d'exclusió

58

Bellànima, espai d'expressió per a la vellesa

58

Acompanyament i suport a la socialització de les persones
tutelades per la Fundació Lluís Artigues

58

Mostrem el barri, expressem els records

58

Suport educatiu

58

Som-hi!

57

Suport integral a les famílies cuidadores i foment de
l'autonomia de les persones amb discapacitat

57

Centre Obert Eixample: servei d'atenció per a infants i
adolescents en situació de risc, reforç educatiu i
acompanyament per a adolescents sense referents
familiars

57

Dansant els anys

57

Dependència social: 3 casos clau

56

Servei prodomicili

56

Exercici del servei tutelar al Vallès Occidental

54

Programa d'atenció integral dirigit a la promoció de
l'autonomia de les persones amb limfedema

54

Dona activa't i participa!

54

Servei de lleure ASSA

53

Del centre a la comunitat. Servei de teràpia ocupacional a
entorns normalitzats

53

Agost al bosc

53
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CIF

ENTITAT

XXX
Fundació Privada
Boscana
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

Consell Esportiu
del Vallès
OccidentalSabadell
Stop Accidentes
Associació
+Responsables
Asociación
Pequitos
CSP-Comunitat de
Sant'Egidio
Associació
Catalana per la
Síndrome Prader
Willi
Associació
Catalana de la
Malaltia de
Huntington
Associació Esclat
Associació
Catalana d'Espina
Bifida i Hidrocefàlia
Asociació Catalana
"AVECE" de
persones amb
accident vascular
cerebral
Fundació Privada
Artesà per la
Integració SocioLaboral
Associació
ORATGE
Fundació Aldees
Infantils SOS de
Catalunya
Associació per a la
Lluita contra les
malalties del ronyó
Associació Obrir-se
al món

NOM PROJECTE
PUNTS
Foment de la millora de la qualitat de vida, de l'autonomia
personal i la inserció social de les persones amb
53
discapacitat intel.lectual del nou Centre de Teràpia
Ocupacional Boscana
Promoció de l'esport inclussiu

53

RIURE: Una nova forma de viure

53

Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona

53

Creciendo y mejorando con Therahome

53

Educació per la pau i convivència per a infants i joves

52

Suport i acompanyament a famílies amb fills amb
síndrome de prader willi

52

Cuidem al cuidador

52

L'esport adaptat com a eina d'integració social (II)

51

Espai jove. Programa de suport psicosocial per a joves
amb Espina Bífida

51

Rehabilitació neuropsicològica per a persones que han
patit un ictus.

51

Grups socioeducatius d'atenció familiar

51

Qualitat de vida amb oci i temps lleure

51

Centre ober per a adolescents i famílies

50

Vacances per a persones en hemodiàlisi

50

Servei de lleure per a persones amb autisme

50

Programa de suport per a l'envelliment actiu i positiu de
DINCAT Federació les persones amb discapacitat intel.lectual i del
desenvolupament
Associació
Esportiva Escolar
IES Escola Ind. I La inserció a través de l'esport
d'Arts i Oficis de
Sabadell
Fundació Best
Buddies España Vincles d'amistat
Mejores Amigos
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CIF
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

ENTITAT
Club d'Avis Les
Saleses
Associació
Esportiva BCN
Discapacitats
Psíquiques
AIS Pro-Juventud
Fundació Privada
Pro Minusvàlids
Castell de Subirats
Marenostrum.
Associació pro
Persones amb
Retard Mental de
Badalona
Associació de
Pares de
Discapacitats
Psíquics del Poble
Sec
Ampa Escola
d'Educació
Especial Virolai
Associció CO Les
Corts
Associació
Catalana
Parkinson Som
Tots
Centre Resort
Natura d'Osona
SCCL
Associació
Catalana
d'Integració i
Desenvolupament
Humà
Jove Cambra
Internacional
d'Igualada
Centre de
Recursos en TEA
(Catalunya Central)
Icaria Iniciatives
Socials. SAL
Associació mares i
pares d'alumnes
col.legi Paideia
Fundació Hospital
Sant Pere Claver
Associació CEPS,
Associació per a la
Prevenció i la
Promoció de la
Salut

NOM PROJECTE
PUNTS
Promoció de l'autonomia, l'envelliment actiu i la qualitat de
48
vida en les persones grans institucionalitzades
Activa't-fem esport

48

Programa de Prevenció de Tècniques de Manipulació
Psicològica

47

Projecte de promoció per a la inclusió en la comunitat

47

"Som comunitat, som lleure"

47

Som autònoms

46

La música arriba al virolai

46

Innovant per la creativitat

46

Projecte T.E.

46

Crear un espai i servei de parc infantil adaptat

45

Suport a la Vida Independent (acidh)

45

Arbre de Nadal

45

Esplai i Tea

45

L'adquisició de competències transversals: "Una nova clau
en la inserció social i laboral de les persones amb
discapacitat en el sector dels serveis de "cara al públic"

44

Un pas endavant

44

Colònies d'estiu per conèixer l'asma i l'al.lèrgia

43

Projecte d'habilitats personals per millorar la inclusió social
de les persones amb discapacitat intel.lectual en entorns
ordinaris

43
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CIF
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

ENTITAT
Associació per a la
Reeducació
Auditiva dels Nens
Sords de Manresa
Associació de
Veïns de Valldaura
Fundació Ludàlia
Fundació Privada
Astres
Vilassar de Dalt
Contra el Càncer
Fundació Privada
Gandhi
Fundació Esclat
Marina
Asoc. Las
Personas Primero
Fundació Taller
Escola d'Arts
Sumptuàries
d'Educació
Especial
Fundació FriendsFundació Privada
Fundación
Deportiva de
Hípica Adaptada
Federica Cerdá
El Xop S.C.C.L.
Associació
ASPAYFACOS, de
Pares, Mares i
Tutors de
Persones amb
Discapacitat
Psíquica
APA Colegio mixto
Torre Barona de
Castelldefels
Associació de
Pares d'Alumnes
del Col·legi
Publicfont de
l'Anoia de Sant
Marí Sesgueioles
Associació Cultural
Farré
Fundació Missatge
Humà i Cristià Ràdio Estel
Fundació
J.Valiente PulidoACPE

NOM PROJECTE

PUNTS

Reeducació auditiva i logopèdica als infants en situació de
risc d'exclusió social, oferint suport al seu entorn familiar

42

PIRMO (préstec i recollida de material ortopèdic)

41

Tardes de informàtica i biblioteca
Inserció Sociolaboral de persones amb Discapacitat
intel.lectual al municipi de Vallirana

41

Psicooncologia i treball social

40

"Musicant"

40

Creació del grup suport familiar

40

Las personas primero

38

Treballant l'autonomia en la discapacitat intel·lectual.

37

Casal Friends

36

Hipoterapia una esperanza rehabilitadora

36

Acompanyament mèdic a especialistes i hospitalitzacions

35

Anem tots al casal 2015

35

Infants iguals-Infants feliços

31

Colònies per tots

30

Orquestra Integrada Farré

30

Tots som iguals

21

Mental Suport

19
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Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
XXX

XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Colla jove de
castellers de
Sitges
Centre Euro Africa
de Catalunya
Associació AMALEsperança
Club Korfbal
Vallparadís

NOM PROJECTE

PUNTS

Foment i difusió dels valors socials del fet casteller i de la
pràctica castellera

50

Tu tens rellotges i jo tinc temps

49

Llengua i Identitat

27

Korkbal a les escoles

19

Àmbit d’Educació
CIF
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

ENTITAT
Associació Escola
d'Art Creatiu La
Fusión
AMPA Pilarín
Bayés
Associació de
pares i mares de
l'escola La Serreta
Ampa de l'Escola
Salvador Espriu de
Sant Feliu de
Llobregat
APA de l'Escola
Cossetània, CP,
de Vilanova i la
Geltrú
La Llum del Nord.
Associació per la
Ciutadania i la
Cooperació entre
Pobles
Escoles LanaspaGiralt i Escola
d'Educació
Especial Crespinell
Fundació Temps i
Compromís
Apa del Col.legi
Pau Vila, de Sant
Feliu de Llobregat
Quorum Social Suport a l'Adopció
i l'Acolliment
Grup d'Esplai la
Masia de Sabadell
AMPA Escola Vora
del Mar
AMPA CEIF
Arraona els
menuts

NOM PROJECTE

PUNTS

Creació d'Unitats de Suport Emocional en l'Educació
Adolescent

63

TrotaLlibres

62

No concreta

62

Activitats dinamitzadores i de suport a la tasca docent fora
de l'horari lectiu

61

Descoberta tecnològica. Programació i Robòtica.

61

Reaccionat jove, ens importes

60

25è aniversari col·laboració Lanaspa Crespinell

60

Atenció social individual i familiar

59

Activitats de suport al projecte educatiu en horari escolar i
extraescolar

58

Programa "Millora de l'èxit escolar dels infants adoptats i
acollits"

58

Espai de Deures i Repas i Taller de tarda

57

Tots som diferents, tots sentim igual

56

Biblioteca infantil (0-3 anys)

56
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CIF
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

ENTITAT
AMPA Escola
Santa Maria de
Cervelló
AMPA Escola
Bages
AMPA IES
Castellar
Associació de
pares d'alumnes
CEIP les
Parellades
AMPA Escola Sant
Pere Nolasc
AMPA Escola
Sants Abdó i
Senen
AMPA Escola La
Pau
Associació de
pares i mares de
l'escola Rossend
Montané
Ampa del Col.legi
Sant Joan de
Berga
Associació
Col·lectiu Mixtur
AMPA de l'Escola
Josep Orriols i
Roca
Clack Produccions
Culturals
AMPA Escola
Barrufet
AMPA CEIP
Aurora Sant Boi de
Lluçanès
Associació de
Pares d'alumnes
de l'Escola Fàsia
AMPA Escola
Enric Casassas
AMPA Les Arrels
AMPA Llar
d'infants Pi del
Soldat
Associació de
Mares i Pares
d'Alumnes del
Col·legi Josep
Tous
AMPA Alexandre
Gali
Fundació Privada
EIR Centre
d'Integració i
Escola El Niu

NOM PROJECTE

PUNTS

Quan la família i l'escola van de la mà

54

Projecte de Reutilització de llibres de text

53

Socialització de llibres, de material escolar i altres per a
l'alumnat, i de sortides pedagògiques

52

Reciclatge de llibres i inclusió escola

52

Cuida'm +. Reutilitzem

46

AMPA Escola Sants Abdó i Senen a El Pla del Penedès

46

Socialització de llibres de text

46

Speaking with an english citizen

44

Prevenim el fracàs escolar a la nostra escola

43

Tallers Pedagògics Mixtur 2015

43

Aula d'estudi

41

No concreta

38

Una escola per tothom

35

Casal d'estiu lúdic, cultural i social "Estimar el poble i la
seva gent"

35

Adaptació Activitats de Lleure Extraescolar per a Alumnes
amb Necessitats Educatives Especials, Organització
d'activitats formatives i culturals i Copagament d'activitats
alumnes amb manca de recursos

34

Acollida matinal

33

Jo estudio cada dia, i tu?

33

No concreta

32

Compartim els llibres!

24

Llegim i aprenem

24

La discapacitat sense barreres es capacitat

22
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CIF
XXX

ENTITAT
Ampa del CEIP
Nadal de Sant
Feliu de Llobregat

NOM PROJECTE

PUNTS

Projecte Biblioteca

19

Quart.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no complir
amb els requisits de la convocatòria:
Àmbit de Benestar Social
CIF
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

ENTITAT
Associació Can
Ensenya
Institució Benèfica
Assistencial
Manresana
Fundación SOS
Día Universal de la
Infancia
A.C.G. Agarimos
de Badalona
Col·legio Oficial de
Arquitectos de
Cataluña
Fundació Privada
Ave Maria
Associació de
Familiars de
Malalts d'Alzheimer
del Vallès
Occidental
Associació de
Familiars de
Malalts d'Alzheimer
del Vallès
Occidental
Associació de
Familiars de
Malalts d'Alzheimer
del Vallès
Occidental
Associació Centre
Obert Heura
Gràcia

NOM PROJECTE
"Servei d'atenció diària Can
Ensenya per a persones amb
discapacitat intel.lectual"
Implementació benèfica
assistencial manresana, fundació
privada
Gala Día Mundial de la Infancia
II Jornada Solidaria

Fundació Paideia
Fundació Temps i
Compromís

Finalitat incompatible amb la Base
2 per activitat de Respir
Incompliment de la Base 18:
despesa
no
subvencionable
(obres i equipaments).
Incompliment de la Base 2:
sol·licitud per a subvencionar un
acte puntual.
Presentació fora de termini

Incompliment Base 4. No es tracta
Programa de Suport i Orientació
d'una entitat privada sense afany
Social/Anticrisi del Pla Impulsa
de lucre
"Tots som iguals, tots som Incompliment Base 5. Presentació
diferents". Sitges Artístic Group
de més d'un projecte

Estimulació cognitiva a la Llar

Dotant
de
l'Alzheimer

recursos

Incompliment Base 5. Presentació
de més d'un projecte

front Incompliment Base 5. Presentació
de més d'un projecte

Tallers de Relaxació

Incompliment Base 5. Presentació
de més d'un projecte

Trasllat de part dels serveis a
Incompliment de la Base 18:
una torre a prop del Centre
despesa
no
subvencionable
Heura, propietat de refugi
(obres i equipaments).
d'obreres

Associació Cultural
4D-Art i Música
Activitats 2015 per Creu Roja
(4Ddesignfortakeaway)
Aula d'Estudis
Socials

MOTIU

Incompliment de la Base 2:
sol·licitud per a subvencionar
activitats o actes puntuals.

Incompliment de la Base 2:
sol·licitud per a subvencionar un
acte puntual.
Incompliment Base 5. Presentació
Esport i temps lleure
de més d'un projecte
Incompliment Base 5. Presentació
Atenció social individual i familiar
de més d'un projecte
Festival inclús
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CIF
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

ENTITAT

NOM PROJECTE
MOTIU
El company de suport entre les
Associació de Sant persones
amb
discapacitat
Presentació fora de termini
Tomàs
intel.lectual
en l'etapa
de
formació laboral i treball
Servei
d'Assessorament
i
Fundació Privada
informació del món de la tutela i Presentació fora de termini
Tutelar L'Esguard
altres figures de protecció
Associació Casal
Programa tutors
Presentació fora de termini
Infantil La Mina
Incompliment de la Base 5:
manca de presentació de la
memòria del projecte/activitat
(Annex 1 del model normalitzat),
Associació Alvent Menjador Social Alvent
del pressupost previst (Annex 2
del model normalitzat) i de les
declaracions responsables (Annex
3 del model normalitzat)
Associació Botiga
Solidària de
Botiga Solidària Cornellà
Presentació fora de termini
Cornellà de
Llobregat
Fundació Privada
Incompliment de la Base 2:
Sensibilització i suport a la
Plataforma
sol·licitud per a subvencionar un
innovació social
Educativa
acte puntual.
Fundació Josep
Incompliment Base 5: no ha
Guarro i Tapis i
subsanat
la
manca
de
Els horts de tots
Agustí Isun i
documentació (inscripció en el
Sampietro
registre corresponent).
Acció Escolta de
Apropant el cau
Presentació fora de termini
Catalunya
Integració social de les persones
Associació
amb discapacitat visual a través
Discapacitat Visual
de la informàtica i les noves Presentació fora de termini
Catalunya:
tecnologies
i
les
sortides
B1+B2+B3
d'animació sociocultural
Laboratori Documental. Taller
Associació RUIDO participatiu amb imatge al
Presentació fora de termini
Photo
Centre Penitenciari de Joves de
Catalunya. Activitats 2015
25º
Aniversario
de
la
Casa de los
delegacvión de donantes de
Navarros-Nafarren
Presentació fora de termini
sangre de la casa de los
Etxea
navarros-Nafarren Etxea
Associació El Caliu
El coixi del cor
Presentació fora de termini
del Cor
APINAS
Programa de Respir d'Apinas
Presentació fora de termini
Associació
Unitat d'atenció diürana per a
Finalitat incompatible amb les
Catalana per al
afectats per la malaltia de
Base 2 per activitat de Respir
Parkinson
Parkinson

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
XXX

ENTITAT

NOM PROJECTE
MOTIU
Para el autoempleo y empleo de
Mes i mes serveis,
trabajadores con discapacidad, Presentació fora de termini
SCCL
la no exclusión al empleo
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CIF

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU
Incompliment Base 5: no
Grup terapèutic per a dones en
CONTRAfort
subsanat
la
manca
situació de violència
documentació (NIF).
Fundació
Reflexions, debats i estratègies Incompliment de la Base
Universitària
en el si de l'economia feminista sol·licitud per a subvencionar
Balmes
al territori català i estatal
acte puntual.
Ampa Escola de la Pla estratègic per la inclusió i la
Presentació fora de termini
Concepció
integració
Red Europea de
Incompliment de la Base
Mujeres
sol·licitud per a subvencionar
Retrats de dona
Periodistas
acte puntual.
Associació
Incompliment de la Base
Catalana
sol·licitud per a subvencionar
PRIDE Barcelona 2015
d'Empreses per a
acte puntual.
Gais i Lesbianes
Associació
Eliminem del desigualtats: fem
Presentació fora de termini
CoeducAcció
del lleure un espai coeducatiu
Incompliment de la Base
Associació Juvenil Bigues i Riells diu no a la
sol·licitud per a subvencionar
la Birrateena
violència de gènere
acte puntual.

ha
de
2:
un

2:
un
2:
un

2:
un

Àmbit d’Educació
CIF
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT
Associació de
pares d'alumnes
del Col·legi Públic
Pere Vila

NOM PROJECTE

MOTIU
Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
específics de l’àmbit d’Educació

L'escola de tots i per a tots

Material didàctic sobre la crisi
Centre d'Estudis
energètica adreçat al cicle
Comarcal del Baix
superior de primària i a
Llobregat
secundària
FAMPA Federació
d'Associacions
Dinamització
AMPAS
de
Mares Pares
Cornellà
d'Alumnes de
Cornellà
Associació de
Projecte Pati: Iniciativa per
Mares i Pares
promoure la integració i la
d'alumnes - Escola
participació
Dovella
AMPA Ins. Lluís
de Peguera
Associació de
pares d'alumnes
del CEIP Pau
Casals
Associació Pares
d'Alumnes col·legi
públic Sant Pere
de Monistrol de
Montserrat
AMPA Escola Sant
Cristòfor de
Begues

Ajudem a tothom de tot cor

Presentació fora de termini

No han presentat memòria, per
tant, no es poden valorar criteris.
Incompliment base 5
Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
específics de l’àmbit d’Educació
(contractació assessorament)
Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
específics de l’àmbit d’Educació

Cap nen sense extraescolar

Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
específics de l’àmbit d’Educació

El nostre pati

Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
específics de l’àmbit d’Educació

Ludoteca
Cristòfor

de
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CIF
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ENTITAT

NOM PROJECTE

MOTIU
Incompliment Base 1: el projecte
AMPA Escola
Pissarres digitals interactives no
s’ajusta
als
objectius
Jacint Verdaguer (PDI)
específics de l’àmbit d’Educació
(compra de PDI)
Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
AMPA Escola
Ajardinament vertical
específics de l’àmbit d’Educació
Mallorca
(compra i instal·lació d'un jardí
vertical)
Incompliment Base 1: el projecte
Club d'Esplai
Connecta Jove
no
s’ajusta
als
objectius
Diversitat Lúdica
específics de l’àmbit d’Educació
Incompliment Base 1: el projecte
AMPA Turó de
no
s’ajusta
als
objectius
Connecta't a la participació
Can Mates
específics de l’àmbit d’Educació
Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
Associació A Bao
Cinema en curs
específics de l’àmbit d’Educació
A Qu
(tallers
de
creació
cinematogràfica)
Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
AMPA Escola Mar
Anem al pati
específics de l’àmbit d’Educació
i Cel
(compra i instal·lació de material
pel pati de l'escola)
Despeses ajardinament, elements
AMPA Escola La
El pati dels meus somnis
de joc i mobiliari del pati. No
Cabana
respon objectius base 1
Incompliment Base 1: el projecte
no
s’ajusta
als
objectius
Associació
Educativa i
Film Club
específics de l’àmbit d’Educació
(creació catàleg pel·lícules i
Cultural Sahrazad
material didàctic per fer debats)
Associació
Incompliment Base 1: el projecte
Web Corporativa de l'Associació
SomAtents de
no
s’ajusta
als
objectius
SomAtents de Reporterisme
Reporterisme
específics de l’àmbit d’Educació

Cinquè.- La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs
d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi manifestat
expressament les seves objeccions.
Per a aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta caldrà
acceptació expressa per part de l’entitat beneficiària, mitjançant els models normalitzats
que, segons l’àmbit, es podran trobar a:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2015
http://www.diba.cat/web/educacio/esfl
Sisè.- La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2015 i la subvenció no
serà abonada, llevat que s’hagi optat per pagament anticipat o bestreta, fins que el
beneficiari presenti, abans del 31 de març de 2016 la justificació de l’activitat
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 21 de les bases reguladores.
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Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que, segons l’àmbit, es podran trobar a:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2015
http://www.diba.cat/web/educacio/esfl
La justificació haurà de seguir el següent format:
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa,
que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases i convocatòria, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en
endavant RLGS).
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), acompanyat de fotocòpia dels justificants de
despesa, que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases i convocatòria, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 75.2 del RLGS.
2) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats
obtinguts”, caldrà relacionar:
a] Número de beneficiaris i/o famílies ateses.
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte.
c] Altra informació quantitativa d’impacte.
3) En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els
següents aspectes:
a] S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la
subvenció atorgada.
b] S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a
mínim el doble del de la subvenció concedida.
c] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits
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legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es
refereixen.
En el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, dels documents
originals que es presentin es farà una fotocòpia que es compulsarà, retornant
els originals a l’entitat beneficiària.
d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a
una activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i
hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de
justificació.
El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia la presentació, en els terminis
establerts, de la documentació justificativa esmentada al punt anterior d’acord amb la
base 21.
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.
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificacions d’una part de
l’activitat realitzada.
Els beneficiaris de les subvencions estan subjectes a les obligacions previstes a la
base 17 de les bases reguladores.
a] Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
b] Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de
modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 15, hauran
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les Persones presentant-la al Registre
General de Documents de la Diputació de Barcelona abans del 15 d’octubre de
2015. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la data de la seva presentació, no s’ha dictat
resolució expressa.
c] Els/les beneficiaris de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones.
d] Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
e] El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
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de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.
f] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
g] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions
d’aquesta convocatòria.
h] Si la despesa concreta supera la quantia de 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.
i] Els/les beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut
amb posterioritat a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona.
j] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i
col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest
seguiment serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones.
Setè.- APLICAR la despesa de 998.998,15 € (nou-cents noranta-vuit mil nou-cents
noranta-vuit euros amb quinze cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60100/23100/489.01, la despesa de 499.999,95 € (quatre-cents noranta-nou mil
nou-cents noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims) a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60300/23110/489.00, i la despesa de 200.000 € (dos-cents mil
euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60500/32000/489.00 del pressupost de
l’any 2015 de la Diputació de Barcelona.
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.
Novè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la resolució de la convocatòria, de
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona.
Gerència de Serveis d’Educació
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació de la data de la resolució 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.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a
les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Base 13.2 de les Bases de la Convocatòria 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, aprovades per Dictamen de la Junta de Govern de
data 29 de gener de 2015 i publicada al BOPB de 2 de febrer de 2015, estableix el
termini de dos mesos per a resoldre definitivament l’atorgament de subvencions
destinades a finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat
de lucre per al curs 2013-2014.
El 20 de febrer va finalitzar el termini per presentar sol·licituds però fins el dia 6 de
març han estat arribant encara a la Gerència de serveis d’Educació sol·licituds amb
registre de presentació dins del termini correcte però presentades a altres
administracions.
Al ser la primera vegada que es tracten entitats d’aquests tipus, es va optar per
esperar a rebre-les totes per analitzar la documentació aportada i establir criteris
comuns alhora de realitzar els requeriments. Certament, part de la documentació que
s’ha aportat, en ser moltes d'elles entitats religioses, no són el tipus de documentació
habitual i cal una anàlisi exhaustiva.
La gestió de l’esmentada documentació ha estat feixuga i cal assenyalar que el marge
de 10 dies concedits per a la subsanació dels requeriments de requisits no acomplerts
ha provocat un endarreriment.
Aquest fet ha endarrerit tota la previsió del calendari no trobant-se la Gerència en
condicions de convocar l'òrgan concedent ni aprovar la resolució en la data prevista
inicialment.
Les Bases preveuen un termini màxim de dos mesos per a la resolució però resulta del
tot necessari un mes més de marge per a finalitzar el procés.
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
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del termini màxim de dos mesos, a partir de la data
de tancament de les sol·licituds, per a la resolució definitiva de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions destinades al finançament i suport d’escoles bressol de
titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 2013-14, establert en la base 13.2
de les Bases corresponents, ampliant-se en un mes.
Segon.- PUBLICAR l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
electrònic de la Diputació de Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.M.G.X., en resolució de l’expedient núm. 2014/9400.- 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 07/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J.M.G.X. de data 07 de novembre de 2014 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal.lació d'un rètol indicatiu
d'allotjament turístic, a la carretera BP-2126 al PK 4+770, tram urbà i al PK 6+000,
tram no urbà, marge esquerre, al terme municipal de Font-rubí (expedient núm.
2014/9400).
En data 04/02/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.G.X. en data 07 de novembre 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 :
En el PK 4+770, s’informa favorablement la instal·lació sol·licitada, condicionada a :
- 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.
- No taparà cap senyal d’orientació ni codi existent.
- S’instal·larà fora del domini públic de la carretera.
- S’intentarà aprofitar els suports existents a l’accés amb altre publicitat.
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- El tipus de senyal serà de lames, amb les característiques de lletra i geomètriques
indicades al document aprovat per la Generalitat anomenat “Condicions tècniques i
criteris d’implantació de la senyalització d’accessos”
- 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.
- 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.
- 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.”
Atenent a l’article 91.1 del Reglament de Carreteres esmentat, en el PK 6+000
s’informa desfavorablement la instal·lació del rètol, doncs el rètol sol·licitat es
considera publicitat.
Atès el que disposa l’article 42.1 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de carreteres:
“42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent
metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol
cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta
prohibició no dóna dret a indemnització.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, 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.
Vist el que disposa la Refosa 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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, al Sr. J.M.G.X., autorització d’obres d’instal.lació
d'un rètol indicatiu d'allotjament turístic, a la carretera BP-2126 al PK 4+770, tram urbà,
marge esquerre, al terme municipal de Font-rubí (expedient núm. 2014/9400), 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 31,64 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
cartells indicatius i informatius.
Quart.- DENEGAR l’autorització d’obres d’instal.lació d'un rètol indicatiu d'allotjament
turístic, a la carretera BP-2126 al PK 6+000, tram no urbà marge esquerre, al terme
municipal de Font-rubí (expedient núm. 2014/9400).
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Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.M.G.X., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
P.C.V., en resolució de l’expedient núm. 2014/10365.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 11/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Sr. P.C.V. de data 09 de desembre de 2014 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització d'un tram de vorera, a
la carretera BV-5103 del PK 1+492 al PK 1+561, marge dret, tram urbà i travessera, al
terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2014/10365).
En data 06/02/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. P.C.V. en data 9 de desembre 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 vorada existent, de la calçada i de
tots els elements funcionals de la carretera.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell
en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que,
com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de
perill.
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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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.
- 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.
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Vist el que disposa la Refosa 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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, al Sr. P.C.V., autorització d’obres d'urbanització
d'un tram de vorera, a la carretera BV-5103 del PK 1+492 al PK 1+561, marge dret,
tram urbà i travessera, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2014/10365),
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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. P.C.V., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
S.R.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/107.- 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 31/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. S.R.S. de data 31 de desembre de 2014 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de Modificació del gual de vehicles
existent al carrer Escoles nº 9A, a la carretera BV-5128 del PK 21+853 al PK 21+857,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta (expedient
núm. 2015/107).
En data 06/02/2015 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 S.R.S. en data 31 de desembre 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
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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 vorera i de tots els element
funcionals de la carretera.
- 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.
- En tot moment es garantirà una visibilitat per dos costats del gual, superior a la
distància d’ aturada.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
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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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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, al Sr. S.R.S., autorització d’obres de Modificació
del gual de vehicles existent al carrer Escoles nº 9A, a la carretera BV-5128 del PK
21+853 al PK 21+857, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Iscle de
Vallalta (expedient núm. 2015/107), 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. S.R.S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
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24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Manresa, en resolució de l’expedient núm. 2015/251.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 05/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Manresa de data 22 de desembre de 2014 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera C-1411b, tram
no urbà, al terme municipal de Manresa de:
 construcció de camí de vianants al PK 25+745, marge dret,
 pintat de pas de vianants, al PK 25+850, ambdós marges.
En data 06/02/2015 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 Manresa en data 22 de desembre de
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 76 i 83 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
Construcció de camí de vianants
- Entre el fonament a construir sota la calçada (empotrament de la mènsula) i la
capa de rodadura, es col·locarà una malla de reforç de 2,00m d’amplada (1m
sobre el fonament), per minimitzar les fissures al paviment degut als
moviments de l’estructura.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- Les obres estaran degudament senyalitzades segons Norma 8.3-IC.
Pintat de pas de vianants
- El pas de vianants tindrà visibilitat pel vianant i pel vehicle superior a la
distància de parada calculada segons Norma de Traçat 3.1-IC vigent
(aproximadament 55m). Es posarà especial atenció en el moviment del vianant
que creua des de l’Estació de Renfe al riu: aquest vianant ha de ser vist pels
vehicles, en especial pels que circulen des del Carrer Reforma al Pont Vell
(sentit decreixent de quilometratge).

135

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida.
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II.
- Es senyalitzarà segons documentació presentada.
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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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.”
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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).

137

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 Manresa, autorització d’obres a
la carretera C-1411b, tram no urbà, al terme municipal de Manresa, de:
 construcció de camí de vianants al PK 25+745, marge dret,
 pintat de pas de vianants, al PK 25+850, ambdós marges.
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.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Manresa, amb domicili a
efectes de notificacions a Manresa (08241), Plaça Major, 1, amb indicació dels
recursos procedents.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2015/418.- 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 12/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Navàs de data 5 de gener de 2015 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera BV4401 al PK 0+000, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Navàs
(expedient núm. 2015/418).
En data 17/02/2015 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 Navàs en data 5 de gener de 2015 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:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
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- Es garantirà l’ estabilitat de la calçada de la carretera BV-4401, així com de tots els
elements funcionals de la mateixa.
- A part de la senyalització prevista en la documentació s’haurà d’instal·lar R-1 més S810 (50 m) i P-4.
- Les part de la calçada de la carretera que restin deteriorades per aquestes obres es
reposaran amb mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF S 50/70.
- Es recolliran les aigües pluvials de la rotonda i s’evitarà que aquestes arribin a la
calçada de la carretera.
- La senyalització haurà de ajustar-se a les instruccions de carreteres 8.1.I.C i 8.2.I.C.
Les senyals seran de 90 i d’ alta intensitat nivell II. En general s’haurà de complir
amb les diferents instruccions de carreteres.
- Les voreres compliran el decret de supressió de barreres arquitectòniques.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès 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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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 Navàs, autorització d’obres
d'urbanització, a la carretera BV-4401 al PK 0+000, ambdós marges, tram urbà, al
terme municipal de Navàs (expedient núm. 2015/418), 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 Navàs, amb domicili a
efectes de notificacions a Navàs (08670), Pl. Ajuntament, 8, amb indicació dels
recursos procedents.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gas
Natural Transporte SDG, SA, en resolució de l’expedient núm. 2015/664.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
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En data 21/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Gas Natural Transporte SDG, SA de data 20 de gener de 2015
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’àrea a formigonar, a la
carretera BV-3003 al PK 0+870, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Callús (expedient núm. 2015/664).
En data 04/02/2015 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 Gas Natural Transporte en data 20 de gener de 2015
i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- Durant les obres, la càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la calçada de
la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar expressament
autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
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.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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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.”
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 22,80 €, per concessió d'autoritzacions
en trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i ampliació d'edificis.
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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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 Gas Natural Transporte SDG, SA, autorització
d’obres d’àrea a formigonar, a la carretera BV-3003 al PK 0+870, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Callús (expedient núm. 2015/664), 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 i de 22,80 €, per
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova
construcció i ampliació d'edificis.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Gas Natural Transporte SDG, SA, amb
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, X, amb indicació dels recursos
procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.
2015/702.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 22/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de data 16 de gener de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització de treballs d’estassada de
vegetació, a la carretera BV-2425 del PK 0+000 al PK 3+500, ambdós marges, tram
urbà i no urbà i, a la carretera BV-2421 del PK 7+400 al PK 10+000, ambdós marges,
tram urbà i no urbà, al terme municipal de Corbera de Llobregat (expedient núm.
2015/702).
En data 13/02/2015 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 Corbera de Llobregat en data 16 de
gener de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- 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,
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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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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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 Corbera de Llobregat,
autorització de treballs d’estassada de vegetació, a la carretera BV-2425 del PK 0+000
al PK 3+500, ambdós marges, tram urbà i no urbà i, a la carretera BV-2421 del PK
7+400 al PK 10+000, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de
Corbera de Llobregat (expedient núm. 2015/702), 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 Corbera de Llobregat, amb
domicili a efectes de notificacions a Corbera de Llobregat (08757), carrer de La Pau, 5,
amb indicació dels recursos procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Centre
Hípic 3 Aires, SL, en resolució de l’expedient núm. 2015/706.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 22/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Centre Hípic 3 Aires, SL de data 23 de desembre de 2014 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BP-1101,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola de:





construcció de nou accés al PK 12+640,
instal·lació de tancament diàfan del PK 12+640 al PK 12+790,
moviment de terres i construcció d'aparcament del PK 12+640 al PK 12+790,
plantació d'arbres del PK 12+640 al PK 12+790.

En data 06/02/2015 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 Centre Hípic 3 Aires, SL en data 23 de desembre de
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 80, 83, 104a, 104e, 104f, 104h i 117
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
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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.
Construcció de nou accés
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el projecte presentat.
- 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 segons projecte
presentat 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) a l’embocadura de l’accés ,
fora de la cuneta i de manera que no es disminueixi la visibiliat de la sortida de
l’accés.
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera al
llarg de l’accés mitjançant un gual adaptat. Es mantindrà el gual en bon estat
de conservació.
- La cuneta de la carretera prevista a projecte serà del Tipus TTR15, trepitjable.
- 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.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que
assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les
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limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la
normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- 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’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.
Plantació d'arbres
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic.
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus
elements funcionals i no afectarà, la seva visibilitat ni la seguretat viària.
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.
- La tanca no disminuirà la visibilitat de la sortida de l’accés.
Moviments de terres i construcció d’aparcament
- No s'autoritza cap tipus de moviment de terres dins de la zona de domini
públic de la carretera, és a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la
explanació, amb excepció del rebaix de terres previst al projecte per obrir
l’accés (punt 5.4 de la memòria). A més, es rebaixarà el terreny proper a la
futura embocadura de l’accés per tal de millorar la visibilitat d’aquest.
- L’accés existent a l’actualitat s’haurà d’anul·lar.
- L’aparcament es construirà fora del domini públic i servitud de la carretera.
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra
autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant.
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- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la
carretera i als seus elements funcionals.
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V),
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent
diferent.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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, de 50,63 €, per ocupació i aprofitament de
les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4
metres d'amplada i de 142,5 €, 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.
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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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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 Centre Hípic 3 Aires, SL, autorització d’obres a la
carretera BP-1101, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador
de Guardiola de:





construcció de nou accés al PK 12+640,
instal·lació de tancament diàfan del PK 12+640 al PK 12+790,
moviment de terres i construcció d'aparcament del PK 12+640 al PK 12+790,
plantació d'arbres del PK 12+640 al PK 12+790.

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 50,63 €, per emissió d’informes i tramitació d’expedients, 50,63 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada i de 142,5 €, 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Centre Hípic 3 Aires, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, amb indicació dels recursos
procedents.
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29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M.A.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/758.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 23/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. M.A.B. de data 23 de gener de 2015 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal.lació de dos rètols S-320 en
l'accés per indicar la masia i casa de turisme rural les Oliveres, a la carretera BP-5107
al PK 37+132, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús
(expedient núm. 2015/758).
En data 10/02/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. M.A.B. en data 23 de gener de 2015 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:
- Els rètols seran tipus S-320 i només contindran el pictograma de casa rural amb el
text de Les Oliveres.
- El rètol es col·locarà fora de la zona de domini públic de la carretera i no suposarà
cap perill per als vehicles que accidentalment pugin sortir-se de la calçada de la
mateixa.
- La instal·lació dels rètols s’ajustarà en tot moment als criteris establerts per la
Generalitat de Catalunya.
- Es replantejarà la seva col·locació amb el zelador de permisos de la zona
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte
estat de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- 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
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operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 €, per ocupació i aprofitament
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i
informatius.
Atès 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 1/2015, 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
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modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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 Sra. M.A.B., autorització per a la realització
d’obres d’instal.lació de dos rètols S-320 en l'accés per indicar la masia i casa de
turisme rural les Oliveres, a la carretera BP-5107 al PK 37+132, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús (expedient núm. 2015/758), 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 la Sra. M.A.B., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2015/870.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 27/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Fonollosa de data 19 de gener de 2015 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un rètol de
parada de bus escolar, a la carretera BV-3008 al PK 2+560, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Fonollosa (expedient núm. 2015/870).
En data 13/02/2015 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 Fonollosa en data 19 de gener de
2015 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
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- 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.
- 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
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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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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 Fonollosa, autorització d’obres
d’instal·lació d'un rètol de parada de bus escolar, a la carretera BV-3008 al PK 2+560,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Fonollosa (expedient núm.
2015/870), 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 Fonollosa, amb domicili a
efectes de notificacions a Fonollosa (08259), carrer Església, s/n, amb indicació dels
recursos procedents.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2015/1079.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 05/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Navàs de data 30 de gener de 2015 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de modificació de vorera, a la
carretera BV-4235 del PK 0+000 al PK 0+003, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Navàs (expedient núm. 2015/1079).
En data 17/02/2015 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 Navàs en data 30 de gener de 2015 i
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la

160

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 vorera i de tots els elements
funcionals de la carretera.
- 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.
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès 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 1/2015, 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
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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 Navàs, autorització d’obres de
modificació de vorera, a la carretera BV-4235 del PK 0+000 al PK 0+003, marge
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Navàs (expedient núm. 2015/1079), 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 Navàs, amb domicili a
efectes de notificacions a Navàs (08670), Pl. Ajuntament, 8, amb indicació dels
recursos procedents.
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
conveni de col·laboració formalitzat amb l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, als
efectes de l’actuació 14/X/102548 ”Projecte constructiu de la travessera urbana
BV-2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127 p.k. 0,000 i el p.k. 0,550”
en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que, la Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 24 d’ abril de 2014, va
aprovar la minuta d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Vilobí del Penedès, als efectes de l’execució de les obres del “Projecte constructiu
de la travessera urbana BV-2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127 P.K.
0+000 i el P.K. 0+550”, amb un pressupost d’execució per contracta de 607.562,31 €,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i el President d’aquesta Diputació, en data 18 de
juny de 2014.
Atès que, el pressupost d’execució per contracta de la esment projecte és de
607.562,31 €. i que segons els termes previstos en el conveni, l’aportació de la
Diputació de Barcelona a l’actuació objecte del conveni és de 554.226,72 €. (IVA
inclòs), d’acord amb el següent desglossament i de conformitat amb els àmbits de
titularitat:


461.747,36 €. amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.



92.479,36 €. corresponent a un preacord de Meses de concertació.

I que l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès a l’execució de les
obres és de 53.335,59 €.
Vist que l’Ajuntament de Vilobí del Penedès adjudicà el contracte d’obres del “Projecte
constructiu de la travessera urbana BV-2158 entre la intersecció amb la carretera BV2127 P.K. 0+000 i el P.K. 0+550” a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A. per un
import de 402.784,80 €. (IVA inclòs).
Atès que la baixa produïda en el procés d’adjudicació ascendeix a 204.777,51 €, i
d’acord amb el pacte 2.2 del conveni signat en data 18 de juny de 2014 entre les dues
administracions, on es regula la distribució de la baixa d’adjudicació, estableix que la
baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte, “recaurà
proporcionalment sobre les aportacions de cadascuna de les parts. No obstant això,
quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la
Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per a cobrir les
possibles desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres”.
Atès que l’Ajuntament del Vilobí del Penedès sol·licità una modificació del conveni que
afecta a la distribució de la baixa d’adjudicació, en el sentit de que aquesta repercuteixi
sobre l’aportació municipal a l’execució de les obres, i un canvi de destinació de
preacords, reduint l’actuació esmentada en un import de 92.479,36 €., per tal de
destinar-lo a una altra actuació.
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Atès que, d’acord amb el pacte onzè del conveni esmentat, les modificacions s’hauran
de tramitar com annex al conveni, mitjançant incorporació de addendes al mateix.
Vist que des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local es va portar a tràmit el
canvi de destinació de preacords proposats per l’Ajuntament mitjançant resolució del
Diputat delegat per a la Cooperació Local de data 23 de febrer de 2015 (D 1084/15),
d’acord amb la distribució següent:
Necessitat preacordada
objecte de canvi
Projecte constructiu de la
travessera urbana BV-2158
entre la intersecció amb la
carretera BV-2127 PK 0+000 i
el PK 0+550
Nova necessitat
preacordada
Projecte constructiu de la
travessera urbana BV-2158
entre la intersecció amb la
carretera BV-2127 PK 0+000 i
el PK 0+550
Reurbanització de la plaça de
la Vila

Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
Suport

554.226,72 €

2014

Ajut
econòmic

Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
Suport

461.747,36 €

2014

Ajut
econòmic

Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat

92.479,36 €

2015

Ajut
econòmic

Servei d’Equipaments i Espai
Públic

Centre Gestor
Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat
Centre Gestor

Vist l’apartat 12.2. e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €., i en el mateix sentit per a resoldre sobre la seva modificació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, que va ser aprovat en
virtut d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió celebrada en data 24 d’abril de 2014 (A 178/14) en aplicació de l’ajut
14/X/102548, per a l’actuació “Projecte constructiu de la travessera urbana BV-2158
entre la intersecció amb la carretera BV-2127 P.K. 0+000 i el P.K. 0+550”, en el sentit
de fixar l’import de l’ajut econòmic atorgat per l’actuació esmentada en 461.747,36 €., i
modificar la distribució de la baixa d’adjudicació del contracte d’obres, en el sentit que
la baixa d’adjudicació produïda recaurà sobre l’aportació municipal.
Aquesta addenda incorpora el text refós complet de l’esmentat conveni amb
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, integrant les modificacions referides en els punts
anteriors, amb el tenor literal següent:
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(...)
“Pla de concertació
Xarxa de Governs locals
[2012-2015]
ADDENDA
AL CONVENI ESPECÍFIC
AMB L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS PER L’ACTUACIÓ DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA TRAVESSERA URBANA BV-2158 ENTRE
LA INTERSECCIÓ AMB LA CARRETERA BV-2127 P.K. 0+000 I EL P.K. 0+550

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de
Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa
1/2014, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta
corporació de 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit
pel Secretari delegat Sr. Francesc Bartoll i Huerta en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm.
12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.
AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr.
Francisco Javier Edo i Vargas, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Mª Carme
Piñas i Delgado.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.

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

II.

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

III.

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

L’ Ajuntament de Vilobí del Penedès i la Diputació de Barcelona s’han
compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra
“Traspàs de titularitat i execució del Projecte constructiu de la travessera
urbana BV-2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127 PK 0+000 i el
PK 0+550 al TM de Vilobí del Penedès”, amb un PEC de 607.562,31 € (IVA
inclòs), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.

V.

L’objecte d’aquesta actuació és la urbanització completa de la travessera de
la BV-2158, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i la seguretat viària de
vianants i conductors, així com adequar la capacitat de la xarxa de
sanejament a les necessitats actuals .

VI.

El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni
específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern
de data 24 d’abril de 2014.

VII.

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

1.

Objecte del conveni

1.1. L’Ajuntament de Vilobí del Penedès i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts
signatàries en relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Vilobí del Penedès
NIF
P-0830500-E
Projecte constructiu de la travessera urbana BV-2158
Actuació
entre la intersecció amb la carretera BV-2127 PK
0+000 i el PK 0+550 al TM de Vilobí del Penedès
Codi XGL
14/X/102548
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
Àmbit
de
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
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1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general
d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos
municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en
la vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.
2.

Obligacions de les parts

2.1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Classe de recurs
Aportació
de
Diputació
Periodificació
Aplicació
pressupostària

la

461.747,36 € (IVA inclòs)
2014

461.747,36 € (IVA inclòs)

G/50100/453A1/76242

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció
facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres que executarà
l’Ajuntament, ja sigui amb mitjans propis o amb contractes externs.
2.2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès serà l’administració que durà a terme
l’aprovació, licitació i execució de les obres del “Projecte constructiu de la
travessera urbana BV-2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127 PK 0+000
i el PK 0+550 al TM de Vilobí del Penedès”, amb un pressupost d’execució per
contracta de 607.562,31 €.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès a l’execució de les
obres és de 53.335,59 € (cinquanta-tres mil tres-cents trenta-cinc euros amb
cinquanta-nou cèntims).
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La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte, recaurà sobre
l’aportació municipal.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del
pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès.
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès remetrà a la Diputació de Barcelona notificació
del corresponent acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al
traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-2158
entre la intersecció amb la carretera BV-2127 PK 0+000 i el PK 0+550, amb la
signatura del conveni.
3.

Conservació i manteniment

Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni, la conservació i
manteniment dels elements continguts en les obres de referència correspon a
l’Ajuntament com a titular.
4.

Vigència del conveni

Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions
que l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de
Governs locals 2012-2015”
5.

Execució i justificació de despeses

5.1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions
de gestió.
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2012 i el 31 de
desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació.
5.3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en
funció de l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a
la Seu Electrònica de la Diputació.
5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de
Factures de la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5.5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions establert
dins l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri
necessàries, amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per
l’import que es justifiqui.
5.6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del
cost de realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a
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l’aportació aprovada, l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada.
5.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions
de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el
període d'execució establert.
6.

Pagament

6.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació
de justificació de despeses: certificació mensual de les obres i factura emesa
pel contractista.
6.2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per
l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa
per un import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es
traslladarà i pagarà l’anualitat següent.
6.3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la
Diputació de Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci
efectius els seus pagaments.
7.

Gestió i aplicació de romanents

En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la
Diputació de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local
beneficiari, aquesta diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins
a la finalització de l’actuació, en relació amb els seus terminis màxims d’execució i
de justificació. En cap cas es superarà l’anualitat 2017.
8.

Identificació de l’actuació

La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació
de la marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un
senyal o cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9.

Documentació tècnica

9.1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als
equips de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència
sorgit en el seu desenvolupament.
9.2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de
proporcionar una còpia de la documentació tècnica generada.
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10. Tancament
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o
tingués errors, s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per
tal que els ens destinataris presentin la documentació de justificació pendent i
esmenin els defectes existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a
la revocació dels ajuts amb la conseqüent obligació de reintegrament dels
pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
12.

Incompliment

12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot
donar lloc a la seva resolució.
12.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti,
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una
sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
12.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
13.

Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.
14.

Marc normatiu

14.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió
d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la
Diputació de Barcelona, constitueixen la llei del present conveni.
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14.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació
local i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
15.

Jurisdicció competent

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

Relacions amb terceres administracions públiques

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al
Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar
a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui
preceptiu.
17.

Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que
n’assumeix, la conservació i el manteniment.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen”
(...)

Segon.- Reajustar comptablement d’acord amb el que s’ha exposat, en el sentit de
reduir l’import de l’actuació en 92.479,36 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45300/76240.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’ens local beneficiari, demanant-li que
comuniqui a aquesta Diputació el corresponent acord municipal sobre l’aprovació de la
modificació del conveni, que s’haurà d’adoptar en el sentit que s’ha indicat en l’apartat
Primer del present Dictamen, modificació que produirà efecte entre ambdues parts des
de que s’hagi procedit a la seva a provació per l’Ajuntament.
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Precs i Preguntes
El diputat Sr. Prat s'interessa pel punt número 9, relatiu a l'aprovació del Programa
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs
2014-2015 i pregunta si es tracta del 50% restant del dit curs 2014-2015.
La Vicepresidenta Sra. Conesa respon que, efectivament, és la segona part que
correspon al curs 2014-2015.

En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
11 hores i 35 minuts.
Vist i Plau
El President,
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