Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 14 DE MAIG DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 14 de maig de 2015, a les 11 hores i 05 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, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Subirana i
Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri, Marc
Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades amb veu però
sense vot següents: senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i
Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i
Romero i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Hi assisteix, també, el Diputat Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat.
Excusen la seva absència els diputats senyor Gerard Ardanuy i Mata i la senyora
Mercè Rius i Serra.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 d’abril de 2015.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable para els interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 24 de
Barcelona, en la reclamació per acomiadament improcedent interposada per la
senyora M.A.F.V., en què es declara la manca de competència de la jurisdicció social.
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3112/15, de data 15 d’abril, pel
qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, com a
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, en el procediment abreujat
núm. 47/2015, en defensa dels danys produïts a la Diputació com a conseqüència de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5126.
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4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3572/15, de data 22 d’abril, pel
qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, davant el Jutjat
Social núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 321/2014, interposat per la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya
contra la resolució de l’INSS, en el procediment de recàrrec de prestacions de la
Seguretat Social, com a conseqüència de l’existència de falta de mesures de seguretat
en la malaltia professional reconeguda al senyor J.M.A.M.
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3574/15, de data 22 d’abril, pel
qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, davant el Jutjat
Social núm. 4 de Barcelona, en el recurs núm. 1383/2013, interposat pel senyor
F.C.B., en reclamació d’acomiadament improcedent.
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3575/15, de data 22 d’abril, pel
qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 549/2014,
interposat pel senyor M.G.R., contra la desestimació d’una responsabilitat patrimonial
pels danys i perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera que va a
l’embassament de Vallforners, com a conseqüència de topar amb la barrera que tanca
l’esmentada via interurbana.
Direcció de Relacions Internacionals
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació d’un canvi en
el pressupost per executors del partenariat d’un projecte subvencionat en el marc
d’una de les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que va ser aprovat
per acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de
2014).
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una
modificació del pressupost del projecte “Assistència tècnica per a la implementació
d’una planta de reciclatge de pneumàtics en el terme municipal de Joinville (Brasil)” de
l’Associació Secartys, subvencionat en el marc d’una de les Convocatòries per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), i aprovat per la Junta de Govern de data 10 de juliol de
2014, mitjançant acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de
17 de juliol de 2014).
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació d’errada
material de l’acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2015 núm. 98/15,
d’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la
convocatòria 201520145120006723 per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015).
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10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento
de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en
materia de liderazgo local”.
Gerència de Serveis de Cultura
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la resolució de la
convocatòria, segons Bases específiques en règim de concurrència competitiva, per a
projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la
demarcació de Barcelona, per a l’any 2015.
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’El Masnou per a
realització de l’actuació 15/X/202877 “Museïtzació Casa de Cultura del Masnou”, en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i amb un import total de 130.084,10 €
(cent trenta mil vuitanta-quatre euros amb deu cèntims).
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del conveni
marc de col·laboració entre l’administració de la Generalitat mitjançant el Departament
d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona, per a la formació pràctica en centres de
treball.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
14.- MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 56.903,89 € (cinquanta-sis mil nou-cents tres
euros amb vuitanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.
15.- VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 106.845,55 € (cent sis mil vuitcents quaranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar
les inversions del pressupost 2015.

3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Caixa de Crèdit
16.- LA LLAGOSTA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 97.572,75 € (noranta-set mil cinc-cents
setanta-dos euros amb setanta-cinc cèntims), per a finançar l’actuació local “Béns
immobles”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
17.- LA LLAGOSTA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 77.427,25 € (setanta-set mil quatre-cents vinti-set euros amb vint-i-cinc cèntims), per a finançar l’actuació local “Béns mobles”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
18.- MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS.- Dictamen que proposa,
per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 147.022 €
(cent quaranta-set mil vint-i-dos euros), per a finançar l’actuació local “Escola
Intermunicipal Penedès”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19.- POLINYÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Millora espai públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 10.000 € (deu mil euros), per
a finançar l’actuació local “Actuacions espai urbà”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
21.- LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 165.000 € (cent seixanta-cinc
mil euros), per a finançar l’actuació local “Gespa camp futbol”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
22.- SANT JUST DESVERN.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per
a finançar l’actuació local “Mur can Pedroseta”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
23.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 35.000 € (trenta-cinc mil
euros), per a finançar l’actuació local “Compra local per a banc aliments”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
24.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 140.000 € (cent quaranta mil
euros), per a finançar l’actuació local “Compra terreny per a banc aliments”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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25.- VILOBÍ DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 29.000 € (vint-i-nou mil euros), per a
finançar l’actuació local “Cobertes centre cívic Jaume Via”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
26.- AVINYÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 140.000 € (cent quaranta mil euros), per a finançar
l’actuació local “Xarxa fibra òptica”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
27.- LA POBLA DE LILLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la denegació d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros),
sol·licitat per a finançar l’actuació local “Operació inclosa en les mesures del Pla de
Sanejament”.
28.- SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import (125.000) € (cent vint-i-cinc
mil euros), per a finançar l’actuació local “Arranjament Alou”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria número 2015/7323 per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre representatives del sector
comercial i de serveis, any 2015, per un import total de 256.000 € (dos-cents
cinquanta-sis mil euros), aprovat per acord núm. 48/15 de la Junta de Govern de data
12 de febrer de 2015.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis d’Educació
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’Addenda i
l’Annex 3 del Conveni de col·laboració formalitzat entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, la Fundació
CETEMMSA i la patronal Asegema, en data 19 de juny de 2014, a l’efecte
d’implementar les condicions d’ús de les instal·lacions i equipaments del CRTTT de
Canet de Mar que van ser objecte de cessió mitjançant el susdit conveni.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
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Pacs del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2014/8538.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta de
Compensació del Sector Industrial Can Margarit, en resolució de l’expedient núm.
2015/305.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Tavertet, en resolució de l’expedient núm. 2015/1020.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.B., en
resolució de l’expedient núm. 2015/1128.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2015/1764.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del l’Ajuntament
de Canovelles, en resolució de l’expedient núm. 2015/1982.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2015/1983.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del l’Ajuntament
de Santa Maria d’Oló, en resolució de l’expedient núm. 2015/2000.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. T.M.G.,
en resolució de l’expedient núm. 2015/2216.
40.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a l’Ajuntament del
Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2015/1169, de conformitat amb l’informe
tècnic emès per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat..
41.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació d’ofici de la garantia d’obres a favor
de l’empresa S.A. Reverté Productes Minerals, en resolució de l’expedient 2009/3366.
Convenis de col·laboració
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una minuta
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Gironella dins del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per l’establiment d’un
marc formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives
de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament de l’actuació
“Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i Gironella a la carretera BV-4132z. T.m.
Gironella.T.M.Casserres”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les
obres amb posterioritat a la seva execució.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la reducció de
l’ajut econòmic concedit per a realitzar l’actuació 13/X/96200 “Adquisició de
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contenidors per a la recollida selectiva del municipi de Santa Coloma de Gramenet”, en
el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
per un import de 154,29 € (cent cinquanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims,
aprovat per acord núm. 383/13 de la Junta de Govern de data 25 de juliol de 2013.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’abril de 2015.- Pel Sr.
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 30 d’abril 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 del Ple, donar compte de la sentència
favorable para els interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 24 de
Barcelona, en la reclamació per acomiadament improcedent interposada per
M.A.F.V., en què es declara la manca de competència de la jurisdicció social.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 13 de novembre de 2014, va acordar
donar-se per assabentada del decret de la Presidència núm. 8912/14, de 20 d’octubre,
pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 24 de Barcelona en el
judici oral núm. 1371/2013 interposat per M.A.F.V. en reclamació d’acomiadament
improcedent.
El 15 d’abril de 2015, el Jutjat Social núm. 24 de Barcelona ha dictat una sentència
que estima l’excepció d’incompetència de jurisdicció al·legada per la Diputació de
Barcelona i declara que es tracta d’una matèria de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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 Social
núm. 24 de Barcelona en el judici oral núm. 1371/2013 interposat per M.A.F.V. en
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reclamació d’acomiadament improcedent, en la qual es declara que la jurisdicció
competent per resoldre aquesta demanda és la contenciosa administrativa.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Social núm. 24 de Barcelona als efectes
legals oportuns.
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3112/15, de data 15 d’abril,
pel qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, com a
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, en el procediment
abreujat núm. 47/2015, en defensa dels danys produïts a la Diputació com a
conseqüència de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5126.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar mitjançant cèdula de data 18 de març de 2015,
ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer el dia 12 de maig de 2015 com a
testimoni (perjudicat) en el Procediment Abreujat núm. 47/2015, que es tramita en
aquell Jutjat, pels danys ocasionats amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia
19 de juliol de 2014 a la carretera BV-5126, PK 1 del terme municipal de Calella,
gestionada per la Diputació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2015, 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, com a testimoni (perjudicat), en el Procediment Abreujat núm.
47/2015, que es tramita en el Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, pels danys
ocasionats amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 19 de juliol de 2014 a la
carretera BV-5126, PK 1 del terme municipal de Calella, gestionada per la Diputació.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics de
la Secretaria General d’aquesta Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
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que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del
poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la Corporació en
el procediment esmentat.
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3572/15, de data 22 d’abril,
pel qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, davant
el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 321/2014, interposat per
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la
Generalitat de Catalunya contra la resolució de l’INSS, en el procediment de
recàrrec de prestacions de la Seguretat Social, com a conseqüència de
l’existència de falta de mesures de seguretat en la malaltia professional
reconeguda a J.M.A.M.- 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:
Vist que en el Jutjat Social número 13 de Barcelona es segueix un procediment de
recàrrec de prestacions de Seguretat Social promogut per la Generalitat de Catalunya
contra la Resolució de data 13 de setembre de 2013 de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social que va acordar l’existència de falta de mesures de seguretat en la
malaltia professional reconeguda al senyor J. M. A. M.
Vist que la Generalitat de Catalunya mitjançant escrit de 2 d’abril de 2015 ha ampliat la
seva demanda contra la Diputació de Barcelona argumentant que el senyor J. M. A. M.
havia prestat també serveis en aquesta Corporació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2015, 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 Jutjat Social número 13 de Barcelona en el
procediment número 321/2014, instat per la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.
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Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3574/15, de data 22 d’abril,
pel qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, davant
el Jutjat Social núm. 4 de Barcelona, en el recurs núm. 1383/2013, interposat per
F.C.B. en reclamació d’acomiadament improcedent.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Social número 4 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel
senyor F. C. B. contra la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, el Consorci Mar, el Parc de Salut de Barcelona i el Ministeri Fiscal, en
reclamació d’acomiadament improcedent.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2015, 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 Jutjat Social número 4 de Barcelona en el
procediment número 1383/2013, instat pel senyor F. C. B. contra la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Consorci Mar, el Parc de
Salut de Barcelona i el Ministeri Fiscal, en reclamació d’acomiadament improcedent.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.

10

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3575/15, de data 22 d’abril,
pel qual s’acorda la compareixença del representant legal de la Diputació, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm.
549/2014, interposat per M.G.R. contra la desestimació d’una responsabilitat
patrimonial pels danys i perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera que va a l’embassament de Vallforners, com a conseqüència de topar
amb la barrera que tanca l’esmentada via interurbana.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu
núm. 549/2014-AA, procediment abreujat, interposat pel senyor M.G.R., contra el
Decret, de data 8 d'octubre de 2014, de desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident
ocorregut el dia 20 de juliol de 2013, a la carretera que va a l'embassament de
Vallforners, quan va topar amb la barrera que tanca l'esmentada via.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 7 d’abril de 2015, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora AXA Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant
AXA) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria.
Atès que AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència,
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita
companyia.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2015, 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).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
549/2014-AA, procediment abreujat, interposat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona pel senyor M.G.R., contra el Decret, de data 8
d'octubre de 2014, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident ocorregut el dia 20 de juliol de
2013, a la carretera que va a l'embassament de Vallforners, quan va topar amb la
barrera que tanca l'esmentada via.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 549/2014-AA a la companyia asseguradora
AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
d’AXA.
Direcció de Relacions Internacionals
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació d’un
canvi en el pressupost per executors del partenariat d’un projecte subvencionat
en el marc d’una de les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de
la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
(2014), que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de
juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, mitjançant Acord 41/14 de la Junta de
Govern d’aquesta Corporació, es van aprovar les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
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competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), i es van publicar al BOPB de data
20 de febrer de 2014.
En concret, es van preveure quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions
per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (codi: 20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per
a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (codi:
20142014512000575B); la tercera, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de sensibilització i educació per al desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la
quarta, destinada a subvencions per a donar suport a una acció territorial de
sensibilització i educació per al desenvolupament (codi: 20142014512000579B).
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant Acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 20142014512000573B i 20142014512000575B (BOPB de 17 de juliol
de 2014).
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 20142014512000575B per a donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament, el projecte “Inclusió de l’urbanisme des de la perspectiva de gènere
en el projecte de cooperació al desenvolupament” de l’Associació Equal Saree va
rebre una subvenció per un import de 45.456 € (quaranta-cinc mil quatre-cents
cinquanta-sis).
Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria preveien la participació
d’un partenariat en les actuacions subvencionades. Concretament, aquest partenariat
havia d’estar conformat per actors públic – privats, liderats per una entitat sense ànim
de lucre, amb un mínim de quatre socis entre els quals hi hagués, a més de l’entitat
sol·licitant de la subvenció i, almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial
i un govern local o regional del país destinatari de l’acció. En el cas concret del
projecte de l’Associació Equal Saree, el partenariat creat a l’efecte estava conformat
pels següents socis: Associació Equal Saree (entitat sol·licitant); Montaner Muxí
Arquitectes SLP (agent empresarial); els Ajuntaments de Gavà i Granollers; i el
Consell Regional de Tànger (Marroc).
En data 24 de febrer de 2015, l’Associació Equal Saree ha comunicat a la Direcció de
Relacions Internacionals d’aquesta corporació un canvi en el pressupost per executors
inicialment previst. En concret, l’entitat beneficiària proposa que un dels municipis de
Barcelona, l’Ajuntament de Gavà, no executi la despesa prevista inicialment. En relació
al pressupost per executors, l’Associació Equal Saree proposa que serà aquesta
mateixa associació qui gestionarà el percentatge de pressupost que inicialment
gestionava l’Ajuntament de Gavà, incrementant-se el seu volum de gestió
pressupostària d’un 96,16% inicial a un 100% (s’acompanya còpia del nou pressupost
per executors). Els motius d’aquestes variacions es troben detallats en l’informe
elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 16 de març de 2015
que s’acompanya al present instrument juntament amb la carta de sol·licitud enviada
per l’Associació Equal Saree.
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D’acord amb l’esmentat informe, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament
considera que aquests canvis estan plenament justificats, que no suposen cap
modificació en els objectius de l’actuació, ni afecten a la finalitat de la subvenció, ni
perjudiquen drets de tercers, i que els mateixos respecten les condicions previstes a
les bases reguladores generals i específiques relatives a aquesta subvenció, i no
afecten a la composició del partenariat.
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant Acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al
BOPB de data 20 de febrer de 2014.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.e) 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 pel Decret de la
Presidència núm. 29/15, de 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.- ACCEPTAR un canvi en el pressupost per executors del partenariat d’un
projecte, en el marc del projecte de l’Associació Equal Saree “Inclusió de l’urbanisme
des de la perspectiva de gènere en el projecte de cooperació al desenvolupament”,
subvencionat en el marc de la Convocatòria de subvencions per a donar suport a
assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, mitjançant
Acord 337/14 de la Junta de Govern, de data 10 de juliol, i publicat al BOPB de data 17
de juliol de 2014, d’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de data 16 de març de 2015 que s’acompanya al present acte.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Associació Equal Saree.
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una
modificació del pressupost del projecte “Assistència tècnica per a la
implementació d’una planta de reciclatge de pneumàtics en el terme municipal
de Joinville (Brasil)” de l’Associació Secartys, subvencionat en el marc d’una de
les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), i aprovat per
la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord de la Junta de
Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
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I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB
en data 20 de febrer de 2014.
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi:
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera,
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000579B).
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta
Corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament) i 20142014512000575B (suport a projectes de
cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 2014.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 20142014512000573B, per a donar suport a assistències tècniques en
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, el projecte “Assistència tècnica per a la
implementació d’una planta de reciclatge de pneumàtics en el terme municipal de
Joinville (Brasil)” de l’Associació Secartys va rebre una subvenció per un import de
24.772,72 € (VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS).
En data 14 de gener de 2015, l’Associació Secartys ha presentat a la Diputació de
Barcelona una sol·licitud de modificació del pressupost del projecte subvencionat còpia
de la qual s’acompanya al present acte. El detall de la modificació sol·licitada,
consistent en una redistribució de la subvenció entre els diferents partners així com
una redistribució dels imports de les partides pressupostàries inicialment previstes, es
troba reflectit en l’informe tècnic elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de data 18 de març de 2015 que s’acompanya. Segons es posa de
manifest a l’esmentat informe, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament considera
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que els canvis proposats no afecten al rol inicialment previst de cadascun dels
partners, ni afecten els objectius, viabilitat i resultats del projecte, ni perjudiquen drets
de tercers, ni tampoc afecten a la finalitat de la subvenció concedida, ni modifiquen el
seu import total, i respecten les condicions previstes en les bases reguladores
generals i específiques en les quals s’emmarca la subvenció. Com a conseqüència de
tot el qual, es proposa l’aprovació de la modificació pressupostària sol·licitada pel
beneficiari.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al
BOPB de data 20 de febrer de 2014.
Atès que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels
presents acords, atesa la delegació realitzada per la Presidència mitjançant decret 20
de juliol de 2011 (núm. 7362/11), tal com consta a l’epígraf 3.3.e) 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.- ACCEPTAR el canvi de pressupost presentat per l’Associació Secartys, de
conformitat amb l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que
s’acompanya, en relació al projecte “Assistència tècnica per a la implementació d’una
planta de reciclatge de pneumàtics en el terme municipal de Joinville (Brasil)”,
subvencionat en el marc de la convocatòria 20142014512000573B per donar suport a
assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, mitjançant
Acord 337/14 de la Junta de Govern, de data 10 de juliol, i publicat al BOPB de 17 de
juliol de 2014.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Associació Secartys.
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació
d’errada material de l’acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2015
núm. 98/15, d’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de les
desestimades, així com de les aportacions econòmiques corresponents a les
aprovades, en resolució de la convocatòria 201520145120006723 per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
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cooperació al desenvolupament (2015).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Mitjançant Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de
novembre de 2014 (AJG 666/14) es van aprovar les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats del municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015).
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
(Codi de la convocatòria: 201520145120006703); la segona, relativa a subvencions
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la
convocatòria: 201520145120006713); i la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 201520145120006723).
La convocatòria 201520145120006723 va ser resolta mitjançant acord de la Junta de
Govern de 12 de març de 2015 (AJG 98/15).
Tanmateix, en relació a l’acció presentada per l’Associació Cooperacció, que
posteriorment va ser retirada per la pròpia entitat, es va produir una errada material en
el títol de l’acció, donat que el que constava era “Sensibilització, formació i exhibició
multimèdia sobre els drets humans a Llatinoamèrica. Projecte 2015” quan havia de dir
“Creació de consciència crítica sobre la ciutadania econòmica des de la mirada de les
dones a nivell global i local”. L’errada es va produir a l’acord Primer punt 4 i a l’annex II
(Informe valoratiu de les sol·licituds presentades i fitxes de valoració de cada
sol·licitud) de l’esmentat dictamen.
Vist l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte de la
potestat de l’Administració de rectificar els errors materials existents en els seus actes.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’epígraf 3.3.e) 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).
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RECTIFICAR l’errada material continguda al punt dispositiu Primer.4 i a
l’annex II (comprensiu de l’Informe valoratiu de les sol·licituds presentades i fitxes de
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valoració de cada sol·licitud) de l’Acord número 98/15, de 12 de març, de la Junta de
Govern, d’aprovació de la relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així
com de les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
la convocatòria 201520145120006723 per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), en el sentit de
substituir el títol “Sensibilització, formació i exhibició multimèdia sobre els drets
humans a Llatinoamèrica. Projecte 2015” de l’acció presentada per l’Associació
Cooperacció, que posteriorment va ser retirada per la pròpia entitat, per “Creació de
consciència crítica sobre la ciutadania econòmica des de la mirada de les dones a
nivell global i local”.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’Associació Cooperacció.
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i
Gasset - Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina
e incidencia política en materia de liderazgo local”.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
I. ANTECEDENTS
L’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset és un centre de formació de
postgrau i investigació en Ciències Socials i Humanitats creat en 1986 en la Fundació
José Ortega i Gasset (actualment Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón), i
adscrit a la Universitat Complutense de Madrid. Es caracteritza, per tant, per ser un
institut promogut i gestionat per una entitat privada, adscrit a una universitat pública.
L’Institut Universitari es regula a partir d’un règim intern el qual contempla, en el seu
article 16, que la seva gestió administrativa i econòmica correspon a la Fundació
Ortega i Gasset - Gregorio Marañón, motiu pel qual es formalitza la present
col·laboració amb aquesta fundació. A nivell estructural està conformat per institucions
del sector públic, acadèmic, empresarial i de la societat civil i dedica els seus esforços
a l’estudi i millora de l’Administració Pública. També compta amb l’Institut GOBERNA,
Escola de Política i Alt Govern, dedicada a l’estudi i millora de l’Administració Pública.
GOBERNA, des de la seva seu a Madrid, ofereix formació acadèmica, intercanvi
d’experiències, assessoria i investigació especialitzada, amb la finalitat de contribuir al
desenvolupament de capacitats en l’exercici de la política i l’alt govern, articular
coneixements per impulsar un lideratge polític capaç de construir una nova agenda
pública i potenciar l’espai públic i el diàleg entre actors públics i privats.
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona promou, des de la seva estratègia de
cooperació al desenvolupament i el seu treball en la província de Barcelona, iniciatives
que recolzen el reforç de les polítiques públiques i la gestió dels serveis públics bàsics,
a més de les aliances entre actors dels territoris com a estratègia de desenvolupament
local. Concretament la tasca de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit contribueix
a:
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a) Enfortir els processos de transformació social i de desenvolupament institucional,
econòmic i social dels països tercers, tot impulsant el paper dels governs locals com
a actors rellevants de la cooperació al desenvolupament (descentralitzada pública);
i
b) Fomentar el coneixement de la realitat dels països en desenvolupament, facilitar
el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular el compromís actiu de
la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món.
Així mateix, la Diputació de Barcelona té com a objectius específics ser un actor de la
cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la governabilitat i les
polítiques públiques locals, així com promoure intercanvis de coneixements, bones
pràctiques i innovació a través d’aliances entre el sector públic, l’empresa, l’acadèmia i
la societat civil com a estratègia de desenvolupament local.
Un dels instruments dels que disposa la Diputació de Barcelona per a aquesta finalitat
és l’Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea – Amèrica Llatina (en
endavant Observatori). L’Observatori, creat en 2004 sota el lideratge de la Diputació
de Barcelona en partenariat amb la Intendència de Montevideo (Uruguai), s’ha
convertit en un centre de referència mundial en l‘àmbit de la cooperació
descentralitzada pública, especialitzat en la generació de continguts en temàtiques
clau per als governs locals i en la capacitació entorn a les relacions internacionals i la
cooperació al desenvolupament.
La Diputació de Barcelona, la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón i l’Institut
Universitari d’Investigació Ortega i Gasset posseeixen una estreta i fructífera trajectòria
de cooperació conjunta que s’ha materialitzat en el desenvolupament de diverses
col·laboracions en diferents àmbits.
Concretament, l’any 2012 aquestes institucions signaren un conveni de col·laboració
juntament amb la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d’Administració i
Polítiques Públiques (FIIAPP), amb l’objectiu de llençar GOBERNA-Ciutat (Barcelona)
com a plataforma de foment de desenvolupament local i creixement inclusiu, la qual
incorpora a GOBERNA la dimensió local i territorial. Posteriorment, mitjançant noves
col·laboracions, les dues institucions apostaren per a la promoció de la cooperació
públic-privada en la gestió de serveis municipals a Amèrica Llatina. Així mateix,
donaren impuls al lideratge local i a la millora de la gestió pública i la governança
locals a Amèrica Llatina. En aquest mateix període, a través de la plataforma de
formació GOBERNA, ambdues institucions col·laboraren en la realització d’un curs
online sobre cooperació descentralitzada de l’Observatori.
En base als antecedents exposats i a la voluntat d’aquestes institucions de continuar
col·laborant en àrees d’interès mutu, mitjançant el present acte es proposa l’aprovació
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i
Gasset - Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e
incidencia política en materia de liderazgo local”.

19

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset
- Gregorio Marañón s’exclou de l’àmbit dels contractes del sector públic d’acord amb la
previsió establerta a l’article 4.1.d) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Atès que és la Junta de Govern de la Corporació l’òrgan competent per a l’adopció
dels presents acords, segons la delegació realitzada per la Presidència mitjançant
decret 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), tal com consta a l’epígraf 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).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón, el text de la qual es
transcriu a continuació:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y LA
FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET - GREGORIO MARAÑÓN RELATIVO AL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE
AMÉRICA LATINA E INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE LIDERAZGO LOCAL
De una parte, la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, con domicilio en la calle
XXX X, XXX, X, y representada por D. Fernando Vallespín Oña, en calidad de Secretario
General de la Fundación, en virtud de escritura pública de fecha 13 de marzo de 2014,
otorgada por el notario de Madrid, señor F.J.V.Q.P.
Y, de otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en XXX X de XXX (XXX) y NIF XXX
representada por su Presidente, Exc. Sr. Salvador Esteve i Figueras, a tenor de las
competencias que le confiere el Texto Refundido 1/2015, sobre nombramientos y
delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la Diputación de Barcelona,
diferentes del Pleno, aprobado por Decreto de la Presidencia núm. 5/15, de 8 de enero de
2015, y modificada por Decreto de la Presidencia núm. 29/15, de 13 de enero de 2015
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(publicados en el BOPB de 13 y 22 de enero de 2015, respectivamente), y asistido por la
Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las funciones delegadas en el
Decreto de la Presidencia de la Corporación de 16 de diciembre de 2013 (BOPB de 20 de
enero de 2014).
ANTECEDENTES
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset es un centro de formación de
postgrado e investigación en Ciencias Sociales y Humanidades creado en 1986 en la
Fundación José Ortega y Gasset, y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se
caracteriza, por tanto, por ser un instituto promovido y gestionado por una entidad privada,
adscrito a una universidad pública. Está conformado por instituciones del sector público,
académico, empresarial y de la sociedad civil y dedica sus esfuerzos al estudio y mejora de
la Administración Pública. También cuenta con el Instituto GOBERNA, Escuela de Política y
Alto Gobierno, dedicada al estudio y mejora de la Administración Pública.
GOBERNA, desde su sede en Madrid, ofrece formación académica, intercambio de
experiencias, asesoría e investigación especializada, con la finalidad de contribuir al
desarrollo de capacidades en el ejercicio de la política y el alto gobierno, articular
conocimientos para impulsar un liderazgo político capaz de construir una nueva agenda
pública y potenciar el espacio público y el diálogo entre actores públicos y privados.
Por su parte, la Diputación de Barcelona promueve, desde su estrategia de cooperación al
desarrollo y su trabajo en la provincia de Barcelona, iniciativas que apoyan el refuerzo de las
políticas públicas y la gestión de los servicios públicos básicos, además de las alianzas
entre actores de los territorios como estrategia de desarrollo local. Concretamente, la
actuación de la Diputació de Barcelona en este ámbito contribuye a:
a) Fortalecer los procesos de transformación social y de desarrollo institucional,
económico y social de los países terceros, impulsando el papel de los gobiernos locales
como actores relevantes de la cooperación al desarrollo (descentralizada pública); y
b) Fomentar el conocimiento de la realidad de los países en desarrollo, facilitar el
debate y la formación en relación con la cooperación y estimular el compromiso activo de la
ciudadanía con las causas que provocan desigualdades en el mundo.
Asimismo, la Diputación de Barcelona tiene como objetivos específicos ser un actor de la
cooperación descentralizada pública especializado en el refuerzo de la gobernabilidad y las
políticas públicas locales, así como promover intercambios de conocimientos, buenas
prácticas e innovación a través de alianzas entre el sector público, la empresa, la academia
y la sociedad civil como estrategia de desarrollo local.
Uno de los instrumentos de los que dispone la Diputación de Barcelona para esta finalidad
es el Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea – América Latina (en
adelante Observatorio). El Observatorio, creado en 2004 bajo el liderazgo de la Diputació de
Barcelona en partenariado con la Intendencia de Montevideo (Uruguay), se ha convertido en
un centro de referencia mundial en el ámbito de la cooperación descentralizada pública,
especializado en la generación de contenidos en temáticas clave para los gobiernos locales
y en la capacitación en torno a las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo.
La Diputación de Barcelona y la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset poseen una estrecha y fructífera
trayectoria de cooperación conjunta que se ha materializado en el desarrollo de diversas
colaboraciones en diferentes ámbitos.
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Concretamente, el año 2012 estas instituciones firmaron un convenio de colaboración junto
con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP), con el objetivo de lanzar GOBERNA-Ciudad (Barcelona) como plataforma de
fomento de desarrollo local y crecimiento inclusivo, la cual incorpora a GOBERNA la
dimensión local y territorial. El año 2013, mediante una nueva colaboración, apostaron por la
promoción de la cooperación público-privada en la gestión de servicios municipales en
América Latina. Asimismo, iniciaron una colaboración para el “Impulso del liderazgo local en
América Latina y mejora de la gestión pública y la gobernanza locales”. En este mismo
periodo, a través de la plataforma de formación GOBERNA, estas instituciones colaboraron
en la realización de un curso online sobre cooperación descentralizada del Observatorio.
Después de esta experiencia, en el año 2014, la Diputación de Barcelona y la Fundación
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset deciden agrupar a través de una nueva colaboración, toda la formación realizada
desde el Observatorio y consolidar iniciativas de relevancia para ambas partes como el
Ágora de las Ciudades y la formación presencial para gobiernos locales de América Latina.
Este año 2015, ambas instituciones desean seguir con su colaboración centrando sus
acciones en el refuerzo de los gobiernos locales y regionales, especialmente de América
Latina, a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la incidencia en materia
de liderazgo local, descentralización, cooperación y gestión de políticas públicas locales,
con el fin de contribuir a la transformación y a la consolidación de gobiernos locales eficaces
y cercanos a la ciudadanía con capacidad de gestionar políticas públicas y adaptarse a los
nuevos retos y oportunidades globales que se presentan.
Sobre la base de estos intereses comunes, las partes promueven el presente convenio
relativo al “fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e
incidencia política en materia de liderazgo local”.
El presente convenio ha sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Diputación de Barcelona de fecha [ ].
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan el presente acuerdo que se regirá por los siguientes
PACTOS
PRIMERO.- Objeto del convenio de colaboración
El presente convenio tiene por objeto definir y regular la colaboración entre la Diputación de
Barcelona y la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, a través del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a efectos de gestión, que la llevará a cabo
mediante la Escuela de Política y Alto Gobierno GOBERNA (las referencias a todas ellas en
el presente convenio, se entenderán realizadas a la “Fundación Ortega y Gasset – Gregorio
Marañón”), relativo al fortalecimiento de las capacidades de las Gobiernos Locales de
América Latina y a la incidencia política en materia de liderazgo local. En concreto, las
actividades que se desarrollarán se detallan a continuación:
1. Eventos:
a. Cuarta edición de Ágora de las Ciudades en Barcelona
b. Primera edición de Ágora de las Ciudades en América Latina
2. Formación dirigida a técnicos y electos de gobiernos locales de Europa y América Latina:
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a. Formación presencial en materia de liderazgo local.
b. Formación online en materia de cooperación descentralizada y gobernanza local
3. Estudios y Publicaciones:
a. Publicación en el marco del Ágora de las Ciudades – Barcelona
b. Publicación en el marco del Ágora de las Ciudades - América Latina
c. Elaboración de un estudio relativo a la evolución de los procesos de descentralización
en la región.
Estas actividades serán desarrolladas posteriormente en un Plan de Trabajo, tal y como se
dispone en el Pacto Tercero a continuación.
SEGUNDO.- Compromisos Específicos
2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona
La Diputación de Barcelona se compromete a:
 Definir, coordinar y dar apoyo en las tareas derivadas de la preparación del Ágora de las
Ciudades - Barcelona
 Definir, co-coordinar y dar apoyo en las tareas derivadas de la preparación del Ágora de
las Ciudades - América Latina
 Participar junto con GOBERNA en el proceso de selección de los participantes, tanto
para el acto de Ágora de las Ciudades de Barcelona como en el de América Latina.
 Co-coordinar académicamente las diferentes formaciones y facilitar apoyo en la gestión
académica, implementación y evaluación de las mismas.
 Definir contenidos y seleccionar el profesorado y los participantes de las formaciones.
 Reforzar a GOBERNA en la difusión de los actos y de los resultados de los mismos.
 Proponer los contenidos y expertos, así como co-coordinar la elaboración de los estudios
y documentos acordados en el plan de trabajo.
Asimismo, aportará DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL (273.000) EUR al proyecto, que
serán desembolsados a la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón según se
establece a continuación:
-

Una vez firmado este convenio de colaboración así como aprobado el Plan de Trabajo, la
Diputación de Barcelona realizará el pago del 50% de la aportación, correspondiente a
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (136.500) EUR.

-

La Diputación de Barcelona realizará el pago del siguiente 25% de la aportación,
correspondiente a SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (68.250) EUR,
una vez que la Comisión de Seguimiento regulada en el Pacto Tercero a continuación
emita el acta de verificación de los gastos de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio
Marañón, según la justificación presentada por ésta antes del 29 de febrero de 2016. La
justificación de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón consistirá en una
memoria técnica y una auditoría económica de un mínimo del 70 % del importe del
primer pago.

-

El pago del 25% restante, correspondiente a SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA (68.250) EUR, se reservará como saldo, en función del gasto total
realizado. Este último pago se tramitará una vez que la Comisión de Seguimiento emita
el acta de verificación de los compromisos de las partes, según la justificación
presentada por éstas antes del 30 de septiembre de 2016.
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Tal y como consta anteriormente, a fin de justificar la realización sus compromisos, la
Diputación de Barcelona presentará a la Comisión de Seguimiento una memoria técnica
antes del 30 de septiembre de 2016.
2.2.- Compromisos de la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, a través del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset que actuará, a su vez, a través de
GOBERNA:
 Gestionar los fondos transferidos por la Diputación de Barcelona y aplicarlos a las
actividades que se concretarán en el Plan de Trabajo.
 Co-coordinar académicamente las formaciones y gestionar su realización.
 Certificar académicamente las diferentes formaciones.
 Realizar difusión de las formaciones mediante sus canales de comunicación adecuados
y gestionar el proceso de selección de los participantes de los cursos.
 Gestionar la plataforma online desde la que se desarrollarán las formaciones.
 Colaborar en la definición y coordinación de los actos derivados del Ágora de las
Ciudades, tanto el Ágora que se realizará en Barcelona como en América Latina.
 Gestionar la selección y gestión de los participantes del Ágora de las Ciudades que
tendrá lugar en Barcelona; esta acción incluirá la gestión de los viajes y estancias.
 Gestionar la selección y gestión de los participantes del Ágora de las Ciudades que
tendrá lugar en América; esta acción incluirá la gestión de los viajes y estancias.
 Gestionar la difusión y comunicación de los actos que se realicen de acuerdo con lo
establecido en el plan de trabajo.
 Apoyar en la elaboración de los estudios y documentos que se establezcan en el plan de
trabajo.
A fin de justificar el cumplimiento de los compromisos anteriores, la Fundación Ortega y
Gasset - Gregorio Marañón presentará a la Comisión de Seguimiento dos Informes de
auditoría emitidos por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a los que se acompañará
dos memorias técnicas respectivamente.
El primero de dichos informes lo presentarán antes del 29 de febrero de 2016 y el segundo
antes del 30 de septiembre de 2016.
2.3.- Ambas partes se comprometen a informarse recíprocamente, previa y razonadamente,
de cualquier cambio del contenido del proyecto que pueda afectar a los compromisos del
convenio.
En el supuesto en el que los cambios supongan una modificación substancial en el proyecto
o las actividades previstas, las partes reflejarán los cambios mencionados en una adenda
que se acompañará al presente convenio.
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TERCERO.- Comisión de Seguimiento
Las partes integrarán una Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración,
conformada por un representante de GOBERNA y un representante de la Diputación de
Barcelona. La Diputación de Barcelona asumirá la presidencia de la comisión, que tendrá
voto de calidad, y cuyos fines serán:
I.

Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para el desarrollo de las actividades objeto del
presente convenio en el plazo máximo de 2 meses desde la firma del mismo. En este
Plan de Trabajo se detallará el contenido concreto de cada una de las líneas de trabajo,
el calendario, así como el importe destinado a cada actuación.
II. Evaluar el cumplimiento y dar seguimiento a los compromisos que se asumen en este
convenio de colaboración o en otros que se firmen en su aplicación.
III. Proponer y elevar a las instancias pertinentes la celebración de acuerdos con terceros.
IV. Proporcionar soluciones a las discrepancias que se susciten en aplicación o
interpretación del convenio de colaboración.
V. Elaborar actas de verificación de los compromisos de las partes, sobre la base de las
memorias técnicas (Diputación de Barcelona y GOBERNA) y los informes de auditoría
(GOBERNA) presentados, a las que se acompañará un informe de evaluación del nivel
de gasto producido y de la adecuación del mismo a las actividades programadas.
La Comisión de Seguimiento se reunirá, como mínimo dos veces durante la vigencia del
convenio, así como cuando sea oportuno en función de las necesidades derivadas del
desarrollo del presente convenio.
CUARTO.- Propiedad Intelectual y normas de visibilidad
Corresponden a la Diputación de Barcelona y a GOBERNA los derechos de explotación
(reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), en cualquier forma y
modalidad, de las obras resultantes de las actividades objeto del proyecto, de manera total o
parcial y por tiempo indefinido.
A fin de poder compartir los derechos mencionados, la parte signataria que formalice
contratos con terceros, el objeto de los cuales sea susceptible de ser protegido por las leyes
de propiedad intelectual, realizará las gestiones pertinentes para obtener la cesión exclusiva
de los mismos.
En relación al curso online de “Especialista en Cooperación Descentralizada”, corresponde
a la Diputación de Barcelona los derechos de explotación (reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación), en cualquier forma y modalidad, de los contenidos
del curso de cooperación descentralizada, de manera total o parcial y por tiempo indefinido.
Así mismo, mediante este convenio la Diputación de Barcelona cede a GOBERNA los
mencionados derechos con la finalidad de que ésta pueda llevar a cabo el objeto del
presente convenio de colaboración, con respecto a la mencionada formación. Esta cesión
no tiene carácter de exclusividad y se realiza por tiempo determinado, limitado a la vigencia
del convenio; es decir, a la edición del curso on-line previsto.
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, cuando se exploten las
mencionadas obras, se respetarán los derechos morales de los autores y, en particular, el
reconocimiento de su condición de autor.
Por otro lado, en toda la documentación generada por la actividad desarrollada, en los actos
públicos relativos a la misma y en el posible contacto con los medios de comunicación, se
hará constar la colaboración entre la Diputación de Barcelona y GOBERNA.
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QUINTO.- Causas de resolución del convenio
Si cualquiera de las partes incumple las obligaciones derivadas de este convenio, la otra
estará facultada para exigir su cumplimiento o declarar la resolución del mismo.
También podrá acordarse la resolución cuando, a pesar de haber optado por su
cumplimiento, éste resulte imposible.
En cualquier caso, la parte afectada tendrá derecho a resarcirse de los daños y a una
indemnización por los perjuicios que les hayan podido ser ocasionados.
SEXTO.- Causas de extinción del convenio
El presente convenio puede extinguirse por las causas siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Por la realización de su objeto o expiración de su plazo de vigencia.
Por la desaparición del objeto.
Por resolución, de conformidad con el Pacto Cuarto anterior.
Por acuerdo de las partes firmantes.
Por las causas susceptibles de determinar la resolución de los contratos
administrativos, salvo que sean incompatibles con las normas y principios que
presiden las relaciones colaboración.

SÉPTIMO.- Entrada en vigor, duración y prórroga
Este convenio de colaboración entrará en vigor el día de la última firma por las partes y
estará vigente hasta que se realice el pago del saldo previsto en el apartado 2.1 del Pacto
Segundo anterior.
Las actividades se desarrollarán durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015
y el 30 de junio de 2016, estableciendo un plazo de justificación final de tres meses, es
decir, hasta el 30 de septiembre de 2016.
La vigencia del convenio podrá prorrogarse con el acuerdo por escrito de las partes.
OCTAVO.- Normativa aplicable y jurisdicción competente
El presente convenio de colaboración se rige por sus propios pactos, y en lo no establecido
en ellos, por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, por el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local
de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el Reglamento
de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales, aprobado por Decreto 179/1995, de
13 de junio, y por el resto del ordenamiento de régimen local español y autonómico
aplicable.
Sin perjuicio de una resolución de mutuo acuerdo entre las partes, los Tribunales del orden
contencioso administrativo de Barcelona serán los competentes para el conocimiento de las
cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, aplicación y extinción de este
convenio.
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente acuerdo, por
duplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.”
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Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 273.000 € (DOS-CENTS
SETANTA-TRES MIL), els quals s’imputaran a l’aplicació pressupostària
G/10400/92400/48903 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona.
El pagament d’aquest import a la Fundació José Ortega i Gasset- Gregorio Marañón
es tramitarà tal com s’estableix a continuació:

Un primer pagament de 136.500 € (CENT TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS) es
tramitarà una vegada rebut, per part de la Diputació de Barcelona, el conveni signat
per les parts i aprovat el Pla de Treball;

Un segon pagament de 68.250 € (SEIXANTA-VUIT MIL DOS-CENTS
CINQUANTA) es tramitarà una vegada que la Comissió de Seguiment emeti l’acta de
verificació de despeses de la Fundació José Ortega i Gasset- Gregorio Marañón,
segons la justificació presentada abans del 29/02/2016. La justificació consistirà en
una memòria tècnica i un informe justificatiu d’auditoria d’un mínim del 70% del primer
pagament; i

Un tercer pagament de 68.250 € (SEIXANTA-VUIT MIL DOS-CENTS
CINQUANTA) es reservarà com a saldo, de manera que es pagarà en funció de la
despesa total realitzada i justificada, segons l’acta de verificació de compromisos que
emetrà la Comissió de Seguiment, sobre la base de les justificacions presentades per
les parts abans del 30/09/2016.
Per motius de liquiditat és necessari procedir a l’avançament dels dos primers
pagaments, per tal de poder posar en marxa de seguida les activitats previstes en el
present conveni entre les quals destaquen els cursos on-line i la contractació de
professors i experts per a la redacció de documents.
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents a la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio
Marañón i a l’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset.
Gerència de Serveis de Cultura
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la resolució
de la convocatòria, segons Bases específiques en règim de concurrència
competitiva, per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i
tradicional dins de la demarcació de Barcelona, per a l’any 2015.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Diputat
Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 18 de desembre de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar les Bases reguladores i convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment
i difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona, per a
l’any 2015, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 022014035491, de 14
de gener de 2015, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del
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Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13,
corresponent al dia 15 de gener de 2009, la qual presenta el contingut que preveu
l’article 17.3 de la Llei General de Subvencions.
De conformitat amb l’apartat 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït un òrgan col·legiat
integrat per l’Il.lm. Sr. Diputat Adjunt de Cultura, un representant de la Presidència de
la Diputació de Barcelona, la Coordinadora en matèria de Cultura, la Gerent de Serveis
de Cultura i un representant de la Gerència de Serveis de Cultura, per formular la
corresponent proposta de resolució de la convocatòria 06593/15, un cop s’ha procedit
a la valoració de les sol·licituds aplicant els criteris previstos en les Bases.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que
s’adjunta com annex I, i d’acord amb la motivació que consta en l’expedient, segons
els criteris establerts en les Bases reguladores.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la sessió celebrada a les 16 hores del dia 29 d’abril de 2015, que s’adjunta
com annex II.
Atès que el crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria és de
576.000 € (CINC-CENTS SETANTA-SIS MIL EUROS), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/13100/33400/48912 del vigent pressupost.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) 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 l’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona, per a
l’any 2015, segons les Bases específiques en règim de concurrència competitiva
aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data 18 de desembre de
2014, i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i
que ha estat formalitzada en la corresponent Acta, la qual s’adjunta com annex II:
Relació de Subvencions atorgades:
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Núm. operació
comptable

1503002510/1

NIF

XXX

1503002510/2

XXX

1503002510/3

XXX

Entitat

As.
Coordinadora
de Colles de
Gegants i
Bestiari de
Ciutat Vella de
Barcelona
Federació
Catalana
d'Entitats
Corals
Coordinadora
d'Associats per
la llengua
Catalana - CAL

1503002510/5

XXX

1503002510/6

XXX

Ass. Festes de
la Plaça Nova.
Comissió
Festes de Sant
Roc
Coordinadora
de Colles
geganteres de
Mataró
Casal Catòlic
de Sant Andreu
de Palomar

1503002510/7

XXX

Amics de
Corbera

1503002510/8

XXX

Ball d'en
Serrallonga de
Vilafranca del
Penedès

1503002510/9

XXX

1503002510/10

XXX

1503002510/4

XXX

Ateneu
Santcugatenc
Associació La
Passió d'Olesa
de Montserrat

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

Produccions
externes i
activitats de
promoció de CP
d'arrel
Tradicional
Catalana i
Singularitat
Barcelonina:
Festes,
tradicions,
trobades, aplecs,
fires, mostres i
imatgeria
(programa 3)

9

9 3 5 5 4

35

2.584,00

50 Festival
Internacional de
Cant Coral

9

9 5 5 2 5

35

2.584,00

Correllengua
2015
Actes
commemoració
del "4 1/4" (II)
celebracions
tradicionals de
Sant Roc de
Barcelona

8

9 5 2 4 5

33

2.436,00

9

9 1 5 5 4

33

2.436,00

Exposició
Gegants de
Mataró

1
0

1
0 3 0 4 5

32

2.275,00

9

8 3 5 3 4

32

2.363,00

8

8 3 5 3 5

32

2.363,00

9

8 3 5 3 3

31

2.100,00

7

8 1 5 5 5

31

2.289,00

6

8 5 5 3 3

30

2.215,00

Emocions en
Dansa
Representacions
Pessebre Vivent
de Corbera 2015
35è Aniversari
de la
Recuperació del
Ball d'en
Serrallonga
Festa de Tardor
2015 - 40
edicions
Representació
de la Passió
d'Olesa
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Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/11

XXX

1503002510/12

XXX

1503002510/13

XXX

Entitat

Colla del Bitxo
del Torrent
Mitger
Associació
Grup de
Diables de
Castellterçol
Tot Raval,
Fundació
privada

1503002510/18

XXX

Associació
Artística
TRISKEL
Fundació
Privada de la
Passió
d'Esparreguera
Comissió
Jordiada
Centre Cultural
El Social
Associació
Cultural per la
Tradició
Musical TRAM

1503002510/19

XXX

Federació de
Cors de Clavé

1503002510/14

XXX

1503002510/15

XXX

1503002510/16

XXX

1503002510/17

XXX

1503002510/20

XXX

1503002510/21

XXX

1503002510/22

XXX

1503002510/23

XXX

Agrupació de
Colles de
Geganters de
Catalunya
Els Tonis de
Sta. Eugènia
de Berga

Projecte
Trobada de
bestiari del
Vallès-Maresme,
en el marc del
30è. Aniversari
del Bitxo del
Torrent Mitger
de Terrassa
Construcció de
la Bèstia de Foc
i actes de
presentació

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

8

7 3 5 4 3

30

2.215,00

1
0

1
0 3 0 3 4

30

2.215,00

1
0

7 1 2 5 5

30

2.215,00

8

8 3 2 5 4

30

2.215,00

La Passió
d'Esparreguera
2015

5

9 5 5 2 4

30

2.215,00

XXIII Jordiada

8

8 4 3 5 1

29

2.141,00

Xiu-xiu i Reis

7

8 1 5 5 3

29

2.141,00

8

8 1 4 3 5

29

2.141,00

9

9 5 0 2 4

29

2.141,00

6

8 4 5 2 4

29

2.141,00

8

7 3 5 2 4

29

2.141,00

9

8 1 1 5 5

29

2.141,00

8

8 1 2 4 5

28

2.067,00

Festival de
Cultura Raval
Festival EVA, en
Veu Alta. La
tradició oral de la
Cultura Popular

XXVIII Festival
Internacional
Tradicionàrius
Caramelles 2.0,
pobles i ciutats
que viuen al
ritme del cor
30è Aniversari
de l'Agrupació
de Colles de
Geganters de
Catalunya

Festa dels Tonis
2015
Activitats de
cultura popular i
tradicional dins
el marc de la
Festa Major de
Sant Pere, Santa
Centre Sant
Caterina i la
Ribera 2015
Pere Apòstol
Diada castellera
Castellers de la de la Vila de
Vila de Gràcia Gràcia
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Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/24

XXX

1503002510/25

XXX

1503002510/26

XXX

1503002510/27

XXX

Entitat
Grup de
Geganters de
Terrassa
Federació
d’Agrupacions
de Sant Medir
Associació
Cultural La
Festa dels
Miquelets
Federació
d'Entitats
Culturals de
Badia del
Vallès

1503002510/29

XXX

1503002510/30

XXX

Colla de
Diables de
Sant Joan
Despí
De Bòlit! Unió
de colles de
cultura popular
de Premià de
Mar
Agrupació del
Bestiari Festiu i
Popular de
Catalunya

XXX

Associació
Centre Cultural
Sant Vicenç de
Sarrià

XXX

Ball de Diables
de Vilafranca
del Penedès

XXX

Germandat de
Trabucaires,
Geganters i
Grallers de
Sant Andreu

XXX

Associació
Cultural Turó
del Llac

1503002510/28

1503002510/31

1503002510/32

1503002510/33

1503002510/34

XXX

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

Organització
Terrassa Ciutat
Gegantera 2015

6

7 5 5 2 3

28

2.067,00

Diada de Sant
Medir 2015

8

8 1 5 2 4

28

2.067,00

La Festa dels
Miquelets

9

8 3 1 3 4

28

2.067,00

7

8 1 5 3 4

28

2.067,00

9

6 1 5 2 5

28

2.067,00

7

7 3 2 5 3

27

1.993,00

8

8 3 0 3 5

27

1.993,00

8

6 1 5 3 4

27

1.993,00

8

8 3 2 2 4

27

1.993,00

7

7 1 5 3 4

27

1.993,00

7

7 3 3 3 4

27

1.993,00

XXXIV Jornades
Associatives
Correfoc de Sant
Jordi 2015 - II Nit
del Ros Correfoc i
Espectacle Sant
Joan 2015
Rebombori'15,
Festa de la
Cultura Popular i
la Música Folc

Festivitas
Bestiarum 2015
L'estel de
Natzaret a
Sarrià: un
projecte social i
solidari per a
joves
XVIII Mostra de
Balls de Diables
Centenaris de
Catalunya
Festa Major
2015 a St.
Andreu del
Palomar - La
Germandat i la
seva visió del fet
cultural,
tradicional i
cultural
XXI Trobada de
Gegants i Cap
Grossos de La
Llacuna i
Presentació d'un
nou Gegant
Bomber
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Núm. operació
comptable

1503002510/35

1503002510/36

NIF

Entitat

XXX

Casal Familiar
de
Viladecavalls

XXX

Associació Ball
de Diables de
Mataró

1503002510/44

XXX

1503002510/45

XXX

Ball de Diables
de Sant Quintí
de Mediona
Colla de
Geganters de
Sant Joan
Despí
Colla
Gegantera
d'Iluro
Lluïsos de
Gràcia de
Barcelona
Asociación
Centro
Asturiano de
Barcelona
Els Xulius Centre Social
Ribetà
Associació
Processó del
Dijous Sant de
Badalona
Agrupació
Cultural
Folklòrica
Sabadell
Sardanista
Associació
Titellaire de
Roquetes

XXX

Agrupació Ball
de Gitanes de
Martorelles

XXX

Colla Jove
Xiquets de
Vilafranca del
Penedès

XXX

Associació
d'Amics dels
Gegants el Pi

1503002510/37

XXX

1503002510/38

XXX

1503002510/39

XXX

1503002510/40

XXX

1503002510/41

XXX

1503002510/42

XXX

1503002510/43

1503002510/46

1503002510/47

1503002510/48

XXX

Projecte
45a Trobada de
Petits
Caramellaires
del Baix
Llobregat
Mostra de
seguici festiu a
la Festa Major
de Mataró
Correfoc del Ball
de Diables de
Sant Quintí de
Mediona
XVIII Trobada
Nacional de Tres
Tombs a Sant
Joan Despí
VI Mostra de
Balls de Gegants
de Mataró

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

7

6 3 5 2 4

27

1.993,00

8

8 3 2 2 4

27

1.993,00

6

8 3 4 2 4

27

1.993,00

7

7 4 2 3 3

26

1.920,00

8

7 4 1 2 4

26

1.920,00

Calendari
popular

7

6 1 5 3 4

26

1.920,00

XI Festival
Nueche Celta

8

6 3 2 3 4

26

1.920,00

Ribes Música a
l'estiu 2015

6

6 3 4 2 5

26

1.920,00

Processó del
dijous sant de
Badalona

8

6 3 5 3 1

26

1.500,00

53è. Aplec de la
Sardana de
Sabadell

6

6 3 5 3 3

26

1.920,00

8

6 1 2 5 4

26

1.920,00

7

6 3 5 2 3

26

1.920,00

8

6 3 1 3 5

26

1.920,00

8

7 1 3 3 4

26

1.920,00

Un titella per a
Roquetes
Inici Celebració
40è Aniversari
del Ball de
Gitanes de
Martorelles
Celebració del
5è Aniversari Colla Jove
Xiquets de
Vilafranca
XXI Festes de
Sant Josep Oriol
i activitats que
se'n deriven
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

1503002510/49

NIF

XXX

1503002510/50

XXX

1503002510/51

XXX

1503002510/52

XXX

1503002510/53

XXX

1503002510/54

XXX

1503002510/55

1503002510/56

XXX

XXX

1503002510/57

XXX

1503002510/58

XXX

1503002510/59

XXX

1503002510/60

XXX

1503002510/61

XXX

Entitat

Òmnium
Cultural
Colla de
Diables Àngels
Diabòlics
Associació
Colla
Castellers
Salats de Súria
Agrupació
Folklòrica
Amunt i Crits
ACF Olesa
Sardanista
Associació
Cultural i
Recreativa de
Fals
As. Cultural del
CEP-Patronat
Pro-Aplec (As.
Cultural del
Centre
Excursionista
Puigcastellar)
Esbart Sant
Martí de
Barcelona
"Ballet Folklòric
dels Països
Catalans"
A. A. Hdad.
Ntra. Sra.
Virgen del
Rocío San
Rafael
Arcángel
Esbart Olesà
Federación
Coordinadora
de Entidades
Andaluzas de
L'Hospitalet
Federació
Sabadell
Cultura
Associació
Colla
Castellera
Minyons de
Terrassa

Projecte
En xarxa per la
cultura i la
cohesió social
Programa amics
del Mamut
Venux 2015 (3a
Edició)

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

8

8 2 1 3 4

26

1.920,00

8

8 1 1 3 4

25

1.655,00

VIII Diada
Salada
Diada
Sardanista (67a.
Edició)

7

7 3 1 3 4

25

1.846,00

5

6 5 5 2 2

25

1.846,00

Ballades 2015

8

6 1 5 2 3

25

1.846,00

Aplec del Grau

7

6 1 5 3 3

25

1.846,00

Commemoració
del 61è. Aplec a
Sta. Coloma de
Gramenet

6

6 3 5 2 3

25

1.846,00

Estrena de
l'espectacle "Toc
d'inici" Celebració del
70è. Aniversari

5

9 2 5 1 3

25

1.846,00

6

6 3 5 2 3

25

1.846,00

8

8 3 0 3 3

25

1.846,00

6

7 1 4 4 3

25

1.846,00

8

8 3 2 3 1

25

1.846,00

7

8 3 0 2 5

25

1.846,00

Romería del
Rocío en
Cataluña 2015
"Olesa Tremola solidari - 2015"
Jornadas
Conmemorativas
al Día de
Andalucía 2015
10a. Edició
"Sabadell, Festa
i Tradició"

Diada Castellera
de Tardor
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

Entitat

1503002510/62

XXX

1503002510/63

XXX

Centro Cultural
Andaluz Peña
Bética Gavà
Viladecans
Esbart
Dansaire Sant
Marçal

1503002510/64

XXX

1503002510/65

XXX

1503002510/66

XXX

1503002510/67

XXX

1503002510/68

XXX

1503002510/69

XXX

1503002510/70

XXX

1503002510/71

XXX

1503002510/72

XXX

1503002510/73

XXX

1503002510/74

XXX

SCR La Unió
de Mas
Rampinyo
Associació
Catalana de
Puntaires
Associació
Societat
Sardanista
Dansaires
Vilanovins

Projecte

30 Aniversario
Caseta de
Cultura Popular
XXXII Mostra
internacional de
Dansa Popular
Cicle de Cultura
Popular i
Tradicional a la
Unió
XXVIII Diada de
la puntaire

XLVI Concurs
nacional de
colles
sardanistes
90è. Concurs de
Colles
Colla
Sardanistes de
Sardanista
Riallera
Vic
L'Escurcerot i
Quart segle dels
Diables d'Ordal Diables d'Ordal
Associació
Cercavila de
Cercavila de
l'Imaginari de
l'Imaginari de
Vilanova i la
Vilanova i la
Geltrú
Geltrú
Colla de
31 aniversari Diables de
5a. Edició Festa
Sant Pere Nord de Walpurgis
Associació
Colla
Trobada
Gegantera
Gegantera
d'Olost
d'Olost
Creació nova
Colla Gegantera
de Collbató i
celebració dels
Associació de
30 anys dels
Gegants de
Gegants de
Collbató
Collbató
Associació
Colla de
Geganters de
Sant Feliu de
60è Aniversari
Codines
dels Gegants
Associació
Centre Cultural
Euskal Etxea
Korrika
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

5

6 3 5 3 3

25

1.846,00

6

7 1 5 3 3

25

1.846,00

6

6 1 5 3 4

25

1.846,00

8

5 3 4 2 2

24

1.772,00

6

5 3 5 2 3

24

1.772,00

4

7 3 5 4 1

24

700,00

8

6 1 4 2 3

24

1.772,00

8

7 1 2 3 3

24

1.772,00

7

8 1 2 5 1

24

1.772,00

6

6 3 4 2 3

24

618,00

6

7 1 5 2 3

24

1.772,00

6

7 1 5 3 2

24

1.625,00

7

8 1 1 3 4

24

1.772,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/75

XXX

1503002510/76

XXX

1503002510/77

XXX

1503002510/78

XXX

1503002510/79

XXX

1503002510/80

XXX

1503002510/81

XXX

1503002510/82

XXX

1503002510/83

XXX

1503002510/84

XXX

1503002510/85

XXX

1503002510/86

XXX

1503002510/87

XXX

Entitat
Federación de
Entidades
Culturales
Andaluzas en
Cataluña
(FECAC)
Associació
Tonis Taradell
(abans
Comissió de
Festes de Sant
Antoni Abat de
Taradell)
Colla de
Castellers els
Bordegassos
de Vilanova i la
Geltrú
Associació Ball
de Sant Miquel
i els Diables,
d'Igualada
Associació
Institut de
Promoció de la
Cultura
Catalana
Federació
d'Associacions
Entitats i
Comissions
d'Hostafrancs
Castellers de
Terrassa
Irmandade
Galega o Noso
Lar
Geganters i
Grallers de
Sant Climent
de Llobregat
Agrupació
Pessebre
Vivent de Tona
Associació
Gegantera dels
Gegants de
Sant Jaume
Grup
Pessebrista de
la Capella de
Montserrat
Comissió
Cavalcada dels
Reis d'Igualada
Fundació
Privada

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

Romería del
Rocío a
Catalunya

6

8 3 5 2 0

24

1.772,00

Festes dels
Tonis

8

7 1 5 2 1

24

1.772,00

No només fem
castells

8

7 3 0 3 3

24

1.772,00

Diada de Sant
Miquel 2015

8

7 1 1 3 4

24

1.772,00

XXV Jocs Florals
del Raval

6

6 1 4 3 3

23

1.698,00

Festa Major
d'Hostafrancs
XXI Diada Emilia
Miró

6

6 1 5 3 2

23

1.100,00

7

6 3 3 3 1

23

1.698,00

33 Festa Galega
a Terrassa

4

5 3 5 3 3

23

1.698,00

Mostra de Grups
Folklòrics

7

6 3 1 3 3

23

1.698,00

44è Pessebre
Vivent d'Osona

5

6 3 5 2 2

23

1.698,00

VII Trobada dels
Gegants de Sant
Jaume

8

7 1 1 2 4

23

1.400,00

Pessebres en
femení

6

6 1 5 1 4

23

1.500,00

Festa de Reis
d'Igualada

6

6 1 5 1 4

23

1.698,00
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

1503002510/88

NIF

XXX

1503002510/89

XXX

1503002510/90

XXX

1503002510/91

XXX

1503002510/92

XXX

1503002510/93

XXX

1503002510/94

XXX

Entitat

Agrupació de
Balls Populars
de Sitges
Federació del
Seguici
Tradicional
Històric
d'Igualada
Agrupació
Sardanista
L'Ideal de
Clavé

Diables de Les
Corts
Associació
d'Amics del
Drac de la
Geltrú
Castellers de
Sabadell
Associació
Cultural
Diables de
Vilanova i la
Geltrú
El Trill,
Associació
Cultural del
terme
d'Argençola
Associació
Cultural
Rubricatus

1503002510/95

XXX

1503002510/96

XXX

1503002510/97

XXX

1503002510/98

XXX

1503002510/99

XXX

1503002510/100

XXX

Amics d'El Prat
Amics de les
Enramades
Ball de
Cercolets
d'Igualada
Centre Agrícola
de Sant Pau
d'Ordal

1503002510/101

XXX

Diables de
Sant Cugat

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

Restauració dels
Gegants
Americanos de
Sitges

6

8 1 5 1 2

23

1.698,00

Recuperació
dels Gegants
Vells d'Igualada

9

8 1 0 2 3

23

1.698,00

6

8 1 5 2 1

23

1.698,00

7

7 1 3 2 3

23

1.320,00

6

6 1 3 3 4

23

1.698,00

5

6 3 3 2 4

23

1.698,00

Actes Correfoc
Vilanova 2015

6

8 3 3 3 0

23

1.500,00

V Festa del Tió
d'Argençola
(Clariana)

8

7 4 1 0 3

23

1.698,00

47è Aplec de
Les Roquetes
Correfoc de
Primavera de
Les Corts (21è
Aniversari de
l'Entitat)

Tomb de Foc
2015
Tot allò que
comença bé,
acaba bé

7è Festival
Berguedà Folk
XX Aplec de la
Tartana

7

7 1 1 3 4

23

1.698,00

6

6 1 3 3 4

23

1.698,00

Enramades 2015

4

7 3 5 3 1

23

1.698,00

6

7 3 2 2 3

23

1.698,00

5

6 1 5 3 3

23

1.600,00

5

8 3 4 3 0

23

1.698,00

Trobada de balls
de Cercolets
Festa Major
2015 de Sant
Pau d'Ordal
25 anys de
Diables de Sant
Cugat: IV Diada
del Foc i
correfoc amb 25
colles
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/102

XXX

1503002510/103

XXX

1503002510/104

XXX

1503002510/105

XXX

1503002510/106

XXX

Entitat
Fundació La
Tossa de
Montbui
Centro Cultural
Andaluz
Vicente
Aleixandre
Associació
Colla
Gegantera de
Molins de Rei
Secció
Sardanista de
El Progrés

1503002510/107

XXX

1503002510/108

XXX

Patronat de
Sant Roc
Hermandad
San Sebastian
de Fiñana.
Terrassa
Centro
Aragonés de
Terrassa

1503002510/109

XXX

Esbart Català
de Dansaires

1503002510/110

XXX

1503002510/111

XXX

1503002510/112

1503002510/113

1503002510/114

Cova da Serpe
de Barcelona
Associació
Grup Disbauxa
de Carnaval

XXX

Centro
Aragonés de
Barcelona
Federación de
Asociaciones
Extremeñas en
Catalunya
(FAEC)

XXX

Cercle
d'Agermaname
nt OccitanoCatalà (CAOC)

XXX

Projecte

Aplec del Roser
de la Tossa
Fiesta de
Primavera (Cruz
de Mayo) en
Sant Joan Despí
30 anys de
Trobades de
Gegants a
Molins de Rei
28è Aplec del
Roser
Renovem el Vot
de Vila a Sant
Roc
52 Festivitat de
Sant Sebastià a
Terrassa
Festivitat del
Pilar - 101
aniversari
Projecte
d'activitats de
foment i difusió
de la dansa
popular i
tradicional
XXX Festival
Musical
Intercultural
Galego
Carnaval de
Sabadell 2015
Activitats
culturals,
folklòriques i
socials Pilar
2015
Jornadas
Extremeñas de
Primavera en
Cataluña
Arrels comunes:
contes, rondalles
i tradicions
occitanocatalanes.
Activitats de
promoció i
divulgació.
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

6

5 1 5 3 3

23

1.698,00

5

5 3 4 2 3

22

1.624,00

4

4 4 5 3 2

22

1.624,00

6

5 1 4 2 4

22

1.624,00

7

6 3 0 3 3

22

1.624,00

4

5 3 5 3 2

22

1.624,00

4

6 1 5 3 3

22

1.624,00

7

8 3 0 3 1

22

1.624,00

5

6 3 5 2 1

22

1.624,00

7

6 1 0 5 3

22

1.624,00

7

8 1 1 3 2

22

1.624,00

6

6 3 2 2 3

22

1.624,00

8

6 4 0 1 3

22

1.624,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/115

XXX

1503002510/116

XXX

1503002510/117

1503002510/118

XXX

XXX

1503002510/119

XXX

1503002510/120

XXX

1503002510/121

XXX

1503002510/122

1503002510/123

XXX

XXX

1503002510/124

XXX

1503002510/125

XXX

Entitat

Projecte

Societat
Cultural Sant
Jaume
Associació
Juvenil Diables
de Casablanca
Peña Cultural
Flamenca y
Recreativa
Andaluza "
Antonio
Mairena"

Cicle audició de
sardanes estiu
2015
XXVII trobada de
Diables al Barri
de Casablanca

Foment de la
Sardana de
Rubí
Comissió
d'Aplecs
Sardanistes de
les Comarques
Barcelonines
Societat Coral
La Unió
Santcugatenca
Associació de
Sant Antoni
Abat - Tonis de
Manlleu
Associació per
les tradicions
populars
catalanes "El
serpent de
Manlleu"

Associació de
Geganters i
Grallers del
Carrer de la
Riera de Vic
Associació per
la Coordinació
de les Colles
Geganteres de
la comarca de
l'Anoia
Societat Coral
Amics de la
Unió

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

6

5 1 5 2 3

22

1.624,00

6

6 3 4 3 0

22

1.624,00

6

5 1 5 2 3

22

1.624,00

4

5 1 5 5 2

22

1.624,00

Celebració de 80
Aplecs a les
Comarques de
Barcelona

4

9 5 1 2 1

22

1.624,00

Les Danses de
la Unió

5

6 2 3 3 3

22

1.624,00

Festes dels
Tonis de Manlleu

6

7 1 5 3 0

22

1.624,00

7

7 1 2 3 2

22

1.624,00

6

6 3 3 2 2

22

1.624,00

5

6 3 2 3 3

22

1.050,00

7

7 3 1 1 3

22

1.624,00

XXXIV Ciclo
cultural flamenco
y XXXIV festival
flamenco
"Broche de oro"
Programa
d'Audicions i
concerts de
Sardanes Any
2015

Festa del
Serpent de
Manlleu
Homenatge al
Sr. Presseguer,
constructor dels
gegants del
carrer de la
Riera en el marc
de la 21a
Trobada de
Gegants del
Carrer de la
Riera
XVIena Trobada
Comarcal de
Gegants i
Capgrossos de
l'Anoia
Programació
2015 Cor Infantil
Amics de la Unió
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

Entitat

1503002510/126

XXX

Amics de la
Sardana
d'Artés

1503002510/127

XXX

1503002510/128

XXX

1503002510/129

XXX

1503002510/130

XXX

1503002510/131

XXX

1503002510/132

XXX

1503002510/133

XXX

1503002510/134

XXX

1503002510/135

XXX

1503002510/136

XXX

1503002510/137

XXX

Projecte

Sarau Artesenc
Festes de
Centre Cultural primavera
"Cruces de
García Lorca
Mayo" de
A. A. Nou
Barcelona
Barris
Cicle de ballades
de sardanes al
Agrupació
Pla de la
Cultural
Catedral l'any
Folklòrica de
2015
Barcelona
71è Aplec de la
sardana de
Badalona
Sardanista
Badalona
Donar continuïtat
a les festes
Associació
tradicionals del
Diables de Port barri 2015
Associació
Juvenil Drac
Recreació Ball
Baluk Astharot de diables per
i Diables de Ca Fira Modernista
n'Aurell
de Terrassa
Amics del
Pessebre
Vivent de
Pessebre vivent
Viladecans
de Viladecans
Casa de
Granada
Cultural
Andaluza del
Cita con el
Vallès Occtal.
flamenco
Festival de
Música i Dansa,
Festa del 32
aniversari, letras
Centro Cultural galegas i mostra
y Social Airiños cultural i
da Nosa
gastronòmica
Galicia
2015
Federació
Coordinadora
de Grups de
Culturassa,
Cultura Popular Festa de la
i Tradicional
Cultura Popular i
Catalana de
Tradicional
Terrassa
Catalana
Colla dels
Desplaçaments
Falcons de
a actuacions i
Vilanova i la
material
Geltrú
necessari
Societat Coral
Obrera La
Glòria
Tradicions d'un
Sentmentenca Poble de Pagès
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

5

5 3 5 2 1

21

1.550,00

5

5 1 5 3 2

21

1.550,00

4

7 1 5 2 2

21

1.550,00

4

5 1 5 2 4

21

1.550,00

7

7 1 2 3 1

21

1.550,00

6

8 3 0 3 1

21

1.550,00

5

7 3 0 3 3

21

1.550,00

6

4 3 5 2 1

21

1.550,00

3

6 3 5 3 1

21

1.550,00

5

8 3 1 3 1

21

1.550,00

5

6 1 5 2 2

21

1.500,00

7

8 1 0 2 3

21

1.550,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

Entitat

1503002510/138

XXX

Associació de
veïns del Barri
de Sant Antoni

1503002510/139

XXX

Ateneu d'Avià

1503002510/140

XXX

1503002510/141

XXX

XXX

Moixiganguers
d'Igualada
Entitat Cultural
Sant Galderic
Coordinadora
de Ball de
Bastons de
Catalunya
A.C.A. Casa de
Sevilla
Agrupació
Cultural i
Recreativa
Vilanova del
Camí

XXX

Grup de
Caramellaires
de Pagès

1503002510/142

XXX

1503002510/143

XXX

1503002510/144

1503002510/145

1503002510/146

XXX

1503002510/147

XXX

1503002510/148

XXX

1503002510/149

XXX

1503002510/150

XXX

1503002510/151

XXX

1503002510/152

XXX

Foment de
Cultura de la
Parròquia de
Súria
Amics de
Medievàlia
Sabadell
Círcol Catòlic
de Badalona
Geganters i
Grallers del
Poble Sec
Associació
Cultural i
d'Esbarjo
Mestres del
Gai Saber
Federació de
C. y C.
Aragoneses en
Catalunya
Esbart
Dansaire Mare
de Déu de
Brugués

Projecte
Diables i
trabucaires de
Sant Antoni
Creació d'una
cançó ballada
per a la Festa
del Segar i el
Batre
XXè Aniversari
Colla Castellera
Moixiganguers
d'Igualada
21a Fira Sant
Galderic

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

6

7 1 5 2 0

21

1.550,00

4

6 1 4 2 4

21

1.550,00

6

7 3 3 2 0

21

1.550,00

5

7 1 3 3 2

21

1.550,00

Grans ballades
del Ball de
Bastons

6

8 3 1 2 1

21

1.550,00

Cruz de Mayo

4

6 1 5 3 2

21

1.550,00

5

7 1 5 0 3

21

1.550,00

6

5 1 5 2 2

21

700,00

4

6 1 5 3 2

21

1.550,00

6

6 1 2 3 3

21

1.550,00

4

7 1 5 1 3

21

1.550,00

Renovació
Carrossa Reis
Vilanova del
Camí
42a Cantada de
Caramelles els
dies 4 i 5 d'abril
de 2015
Millora i difusió
dels Pastorets
de Súria, en els
90 anys de la
seva fundació
Medievàlia
Sabadell
Els Pastorets del
Segle XXI
Cercavila de
Festa Major
Mataró Dansa
(Recuperació
dels balls
tradicionals de
Mataró)

6

6 1 4 3 1

21

1.550,00

8

8 1 0 1 2

20

1.477,00

Socio/cultural y
lúdico

7

5 3 1 2 2

20

1.477,00

Els pastorets
dansen

7

7 3 1 1 1

20

1.477,00

40

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/153

XXX

1503002510/154

XXX

1503002510/155

XXX

1503002510/156

XXX

1503002510/157

XXX

1503002510/158

XXX

1503002510/159

XXX

1503002510/160

XXX

1503002510/161

XXX

1503002510/162

XXX

1503002510/163

XXX

Entitat
Asociación
hermandad
Andaluza de
San José de
Abrucena en
Terrassa
Asociación
Cultural
Andaluza
Hermandad La
Armonía
CCA Hdad.
Ntra. Sra.
Rocío Divina
Pastora de
Mataró

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

41 Aplec de San
José de
Abrucena a
Terrassa

5

6 1 5 3 0

20

1.477,00

Romería de
Mataró

3

5 3 5 2 2

20

1.477,00

4

5 3 5 2 1

20

1.477,00

5

5 3 2 2 3

20

1.477,00

8

7 2 1 2 0

20

1.477,00

6

7 1 0 3 3

20

600,00

5

6 3 0 2 4

20

1.477,00

7

7 2 0 3 1

20

1.477,00

5

5 1 5 2 2

20

1.477,00

6

6 1 2 2 3

20

1.477,00

4

7 3 1 2 3

20

1.477,00

Romería de
Mataró
El món confrare
de Barcelona en
la Processó de
la Inmaculada Vot del Poble,
Associació de
Barcelona 1651,
integració de la
Confraresses
de Barcelona
dona.
Fem 20 anys.
Ball de Gitanes Presentació
i Esbart
espectacle
"Quan el mal ve
Dansaire de
Mollet
d'Almansa"
Associació
Recuperació del
Grallers i
"Ballet de Nostra
Gralleres de
Senyora de
Bellvitge
Bellvitge"
Colla de
Actuacions més
Castellers
importants del
d'Esplugues
2015
Associació per
a la Promoció
de la Sardana i
la Cobla:
"SardaTIC, el
APROSC
concert!"
115 anys
gegants de
Capellades, 10
anys geganters i
Geganters de
10 anys ciutat
Capellades
gegantera 2005
Plataforma per
la Llengua,
Col·lectiu
Correfoc per la
l'Esbarzer
llengua
Castellers de
Diada dels
Berga
Quatre Fuets
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/164

XXX

1503002510/165

XXX

1503002510/166

XXX

1503002510/167

XXX

1503002510/168

XXX

1503002510/169

XXX

Entitat
Centro de
Estudios
Rocieros y
Cultura
Andaluza en
Catalunya
(CERCAT)
Coordinadora
de Geganters
de Barcelona
Castellers de
Badalona
Geganters i
Grallers de
Casablanca
Hermandad R.
A. Las
Marismas

1503002510/170

XXX

1503002510/171

XXX

1503002510/172

XXX

Fundació
Privada Procat
Fundació
Privada
Universitària
Martí l'Humà
Secretariat de
Corals Infantils
de Catalunya
Cor de Cambra
Isquione

1503002510/173

XXX

Amics de
l'òpera del
Vallès Oriental

1503002510/174

XXX

1503002510/175

XXX

1503002510/176

XXX

Castellers de
Cornellà
Associació
Festa de la
Fil·loxera
Centro
Aragonès de
Badalona

1503002510/177

XXX

Sabadell, més
música

Projecte
Treballs amb el
fons fotogràfic
del CERCAT:
difusió, recepció
i manteniment
de material del
fons fotogràfic
Promoció i
exhibició del fet
geganter
Jornada de
Micaquets
XVI Diada
gegantera al
Barri de
Casablanca

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

6

5 3 1 2 3

20

1.477,00

6

8 1 2 3 0

20

1.477,00

7

6 1 0 3 3

20

1.477,00

6

6 3 2 2 1

20

1.477,00

3

5 3 4 2 3

20

1.275,00

7

8 1 0 3 1

20

1.477,00

Festes del Bosc,
el ressò del
modernisme

7

6 1 0 3 3

20

1.477,00

Pont de
Cançons 2015

6

6 1 2 2 3

20

1.477,00

6

6 1 0 4 3

20

1.300,00

6

2 3 1 3 4

19

1.403,00

5

5 4 3 2 0

19

1.403,00

6

5 1 5 1 1

19

1.403,00

7

6 1 0 2 3

19

1.403,00

6

5 3 2 1 2

19

1.403,00

Rocío 2015
Corpus Floral Barcelona en
flors

Ball de Cançons
3 Recitals Lírics
Cançó Popular i
2 conferències
"Llegendes
cançó popular i
artística"
Activitat
castellera durant
la temporada
2015
Festa de la
Fil·loxera
Socio/Cultural y
Lúdico
Les emocions en
la música
simfònica per a
cobla i veus, alè
d'un poble
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/178

XXX

1503002510/179

XXX

1503002510/180

XXX

1503002510/181

XXX

1503002510/182

XXX

1503002510/183

XXX

1503002510/184

XXX

1503002510/185

XXX

1503002510/186

XXX

1503002510/187

XXX

Entitat

Associació
Colla
Gegantera de
Nou Barris
Asociación
Gardelianos
Sabadell Tacuarembó

Castellers del
poble sec
Casal Cultural
Dansaires
Manresans
Agrupació de
Colles del Ball
de Gitanes del
Vallès
Pontificia i
Reial
Germandat i
Confraria de
Nazarens del
Ntre. Pare
Jesús del Gran
Poder i Maria
Santíssima de
l'Esperança
Macarena
Associació
Amics de Sant
Antoni Abat de
Martorell
Coordinadora
d'Entitats de
Cultura
Andalusa de
Terrassa
Colla de
Geganters de
Rubí
Colla de
Diables
Guspires de
Sants

Projecte
Història i
gegants,
apropem la
cultura als
ciutadans
Festival de
Tango
homenatge a
Carlos Gardel
Celebració dels
15 anys de la
colla de
castellers del
poble sec
XXX Oreneta
d'or ciutat de
Manresa
35a. Trobada del
Ball de Gitanes
del Vallès a
Montserrat

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

7

7 1 0 3 1

19

1.403,00

6

6 1 0 3 3

19

1.403,00

5

5 1 2 3 3

19

1.403,00

4

4 3 5 3 0

19

1.403,00

4

5 3 5 2 0

19

1.403,00

Semana Santa
2015

4

4 1 5 2 3

19

1.403,00

Tres Tombs de
Martorell

4

5 1 5 2 2

19

1.403,00

Fira d'abril 2015

6

6 3 0 3 1

19

1.403,00

XXII Trobada de
Gegants de Rubí

5

6 3 3 2 0

19

1.403,00

Nit de Bruixes

5

5 1 2 3 3

19

1.403,00
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

Entitat

1503002510/192

XXX

1503002510/193

XXX

1503002510/194

XXX

1503002510/195

XXX

Associació
Pessebrista de
Vilanova i la
Geltrú
Castellers de
Barcelona
Asociación
Cultural Casa
Galega de
L'Hospitalet
Colla
Gegantera de
Pallejà
Hermandad
Andaluza
Nuestra
Señora del
Rocío de
Terrassa
Associació
Juvenil 666
Diables La
Roca
Colla Jove de
l'Hospitalet de
Llobregat
Fomento del
Turismo de
Sitges

1503002510/196

XXX

Colla dels
Blancs de
Granollers

1503002510/197

XXX

1503002510/198

XXX

1503002510/199

XXX

1503002510/200

XXX

1503002510/188

XXX

1503002510/189

XXX

1503002510/190

XXX

1503002510/191

XXX

Projecte
Deixem
testimoni de les
edificacions,
llocs i/o indrets
singulars del
Patrimoni
Cultural, Natural
i Etnològic de
Vilanova i la
Geltrú
Nascuts per fer
Pinya

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

7

6 1 0 1 4

19

1.403,00

8

7 1 0 1 2

19

1.403,00

I Foro de
cultures populars
i tradicionals
Trobada de
Colles
Geganteres

6

7 1 0 3 2

19

1.403,00

4

5 2 3 2 3

19

1.403,00

XVII Aniversario
(Encuentro de la
Diversidad
Cultural) y
Cambio de Vara

4

7 3 2 3 0

19

1.403,00

7

8 1 2 1 0

19

1.403,00

5

6 1 2 3 2

19

1.000,00

4

6 1 5 3 0

19

1.403,00

6

8 1 3 1 0

19

850,00

6

6 1 1 1 4

19

880,00

4

7 1 2 4 0

18

1.329,00

5

6 1 1 3 2

18

1.329,00

6

7 1 2 2 0

18

1.329,00

Un Roc per la
Roca del Vallès
XV Aniversari
Colla Jove de
l'Hospitalet
36a Nit de les
Pubilles
Restauració de
les bèsties
emblemàtiques
de la Colla dels
Blancs de
Granollers
4a Temporada
Lírica Ciutat de
Calella

Cor Harmonia
Calellenc
Secretariat
d'Entitats de
Sants,
Hostafrancs i la
Bordeta
Fes-te al carrer
Barcelona Nadal
- Festes
Associació de
nadalenques a la
Pessebristes
de Ciutat Vella capital de
Catalunya
de Barcelona
Bouets i la
Vaqueta del
La Taula del
Raval
Raval
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

1503002510/201

NIF

Entitat

XXX

Casa de
Aragón de
Cerdanyola

1503002510/202

XXX

1503002510/203

XXX

1503002510/204

XXX

1503002510/205

XXX

1503002510/206

XXX

1503002510/207

XXX

1503002510/208

XXX

1503002510/209

XXX

1503002510/210

XXX

1503002510/211

XXX

1503002510/212

XXX

1503002510/213

XXX

1503002510/214

XXX

Agrupació
Amics de la
Sardana de
Tiana
Associació
Fem BIR
Associació
Fal·lera
Gegantera de
la Sagrada
Familia
Fomarians
Diables de
Sant Climent
de Llobregat
Societat Coral
L'Espiga de les
Corts

Colles
Sardanistes de
les Comarques
Barcelonines
Associació de
Trabucaires de
Terrassa
Centro Cultural
Andaluz Alcalá
La Real y
Comarca
Taula d'Entitats
de Sarrià
Petits Diables
d'Igualada
Colla de
Diables de
Lliçà
Miquelets de
Catalunya

Projecte
X Trobada de
Tambors i
bombos d'Aragó
a Cerdanyola
Sardanes a la
fresca. Dotzè
cicle de Música
de cobla per
escoltar i ballar.
Les llegendes
BIR
Festival
Geganter de
l'Eixample, per a
la gent de
l'Eixample

Correfoc de
Festa Major
Cicle de Matins
de l'Espiga
Cloenda
Campionat de
les Colles
Sardanistes de
les Comarques
Barcelonines
Commemoració
dels Fets del 22
de Juliol de 1872
26 festa de la
primavera "Cruz
de Mayo 2015"
Sardanes a la
Plaça
Trobada de
Colles de
Diables Infantils

La llegenda de la
serp Bastarda
Desfilada dels
Miquelets
Activitats del
cinquè aniversari
Colla
de la Colla
Castellera Jove Castellera Jove
de Barcelona
de Barcelona
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

6

4 3 2 2 1

18

1.329,00

6

6 1 2 2 1

18

1.329,00

5

6 1 1 3 2

18

1.329,00

5

6 1 1 3 2

18

1.329,00

6

5 1 1 2 3

18

1.329,00

6

6 1 1 1 3

18

1.329,00

5

5 4 2 2 0

18

1.329,00

7

6 1 0 3 1

18

1.329,00

5

5 1 4 3 0

18

1.329,00

6

5 1 1 2 3

18

1.329,00

5

5 3 1 2 2

18

1.329,00

7

6 2 0 1 2

18

1.329,00

6

6 3 1 2 0

18

1.329,00

5

6 3 1 2 1

18

1.329,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002510/215

XXX

1503002510/216

XXX

1503002510/217

XXX

1503002510/218

XXX

1503002510/219

XXX

1503002510/220

XXX

1503002510/221

XXX

1503002510/222

XXX

1503002510/223

XXX

1503002510/224

XXX

1503002512/1

XXX

1503002512/2

XXX

1503002512/3

XXX

Entitat
Federació
d'Associacions
i comissions de
carrers de la
Festa Major de
Sants
Associació del
tres Tombs de
l'Hospitalet
Associació
Colla Jove de
Dimonis de
Santa Coloma
de Gramenet
Agrupació
Sardanista de
Cornellà de
Llobregat
Colla
Gegantera La
Patufa
Front Diabòlic
Diables de La
Garriga
Centro Cultural
Andaluz
Asociación de
Mollet
Associació de
Diables de
Sant Pau
d'Ordal
Associació de
Geganters
Portadors dels
Gegants de la
ciutat de Vic
Casa de
Andalucía de
Mataró
Associació
Cultural Casa
Orlandai
Agrupación
Cultural Galega
Alborada
Associació
Cultural
Andaluza
"Amigos de la
Santa Cruz de
Canjayar"

Projecte

Projecte
primavera
cultural a Sants
2015
Festa dels Tres
Tombs de
l'Hospitalet 2015
Nova Formació
Colla i Músics
Dimonis de
Santa Coloma
de Gramenet

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

4

5 1 4 2 2

18

1.329,00

4

6 1 1 3 3

18

1.329,00

7

7 1 0 2 1

18

1.329,00

VII Nit de l'Infern
de Cornellà
El Gegant de la
Festa Major de
Llinars

5

6 3 1 3 0

18

1.329,00

5

8 1 0 0 4

18

1.329,00

Bèstia de Foc

6

7 1 0 2 2

18

1.000,00

5

5 3 1 2 2

18

1.329,00

5

5 1 2 2 3

18

1.329,00

5

7 1 5 0 0

18

1.329,00

5

7 3 1 2 0

18

1.329,00

6

5 1 1 4 0

17

1.255,00

4

4 3 2 3 1

17

1.255,00

5

5 1 2 3 1

17

1.255,00

Romería de
Nuestra Señora
del Rocío 2015
Festa dels
Diables de Sant
Pau d'Ordal
2015

Vestits dels
Gegants Petits
Romería del
Rocío de Mataró
Les Festes
Populars a la
Casa Orlandai
Fiesta en honor
a Santiago
Apostol

15 Festa e la
"Santa Cruz"
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/4

XXX

1503002512/5

XXX

1503002512/6

XXX

1503002512/7

XXX

1503002512/8

XXX

1503002512/9

XXX

1503002512/10

XXX

1503002512/11

1503002512/12

1503002512/13

XXX

XXX

XXX

1503002512/14

XXX

1503002512/15

XXX

1503002512/16

XXX

1503002512/17

XXX

Entitat
Associació
Cultural de
Castilla-La
Mancha de
Terrassa
Associació
Bastoners de
Terrassa

Obra del Ballet
Popular
Asociación
Andaluza Hijos
de Almachar
L'Agrupa.
Associació
Cultural de
Montmeló
Grup del Drac
de Terrassa
Tertúlia
Flamenca de
l'Hospitalet de
Llobregat
Associació
Colla
Castellera
Ganàpies de la
UAB
Associació
Cultural Bèstia
de Foc
Quimera
Associació
Cultural de
Carreters i
Cansaladers
de Sant Vicenç
de Castellet
Centro Cultural
Andaluz de
Palau-Solità i
Plegamans
A.C.A. Cofradia
15+1
Fundación
FECAC
Associació
Vilassanesa
d'Activitats de
Lleure (AVAL)

Projecte

VIII Festa de la
Tardor 2015
34a. Diada dels
Bastoners de
Terrassa
Aplec d'Esbarts i
Trobada
Sardanista a
Montserrat
XXVI Fiesta del
Ajoblanco

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

4

5 1 1 3 3

17

1.255,00

2

3 3 5 3 1

17

1.100,00

2

5 3 5 2 0

17

1.255,00

4

5 1 5 1 1

17

1.255,00

5

5 2 1 2 2

17

1.173,00

4

5 1 5 2 0

17

1.255,00

Festival
Flamenco

3

4 1 5 2 2

17

1.255,00

20è Aniversari
Colla Castellera
Ganàpies de la
UAB

2

5 3 3 2 2

17

1.255,00

Festa d'Ostara
primavera a
Sants

5

5 1 1 3 2

17

1.255,00

Festa de Sant
Antoni Abat
2015

4

5 1 5 2 0

17

1.000,00

6

5 1 0 2 3

17

1.255,00

5

7 1 1 3 0

17

1.255,00

1

7 3 4 2 0

17

1.255,00

6

6 1 1 2 1

17

1.255,00

Trobada de Ball
de Gitanes
34 Diada de la
Colla

Proyecto de
Fiesta Mayor
2015
Cruz de Mayo
2015
XXVII Jornadas
de Estudio
Fundación

Vilafoc 2015
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/18

XXX

1503002512/19

XXX

1503002512/20

XXX

1503002512/21

XXX

1503002512/22

XXX

1503002512/23

XXX

Entitat
Federació
d'entitats Els
Garrofers de
Sant Boi
Centre Juvenil
Sant Andreu
Asociación
Casa de
Cuenca en
Barcelona
Unió d'Entitats
de La Marina
Asociación
Casa de
Andalucía del
Prat
Associació
Cultural Esplai

XXX

Coordinadora
Sardanista de
l'Hospitalet
Centro Cultural
Raíces de
Andalucía
CCA. Colonia
Egabrense
Ntra. Sra. de la
Sierra

1503002512/27

XXX

Coordinadora
d'Entitats del
Poble Sec

1503002512/28

XXX

1503002512/24

XXX

1503002512/25

XXX

1503002512/26

1503002512/29

XXX

1503002512/30

XXX

1503002512/31

XXX

1503002512/32

XXX

1503002512/33

XXX

Centro Gallego
Nós Sabadell
Associació
Colla
Gegantera del
casc antic de
Barcelona
Societat Coral
Els Amics
Amics de la
Sardana de
Cornellà
Colla de
Diables
Ratpenats
Infernals
Associació
Societat Coral
El Vallès

Projecte

XV Trobada de
Dracs Sant Jordi
2015
Restauració de
la Geganta Maxi

Acción Cultural
2015
30è Pessebre
Vivent
XIV Certamen
de Poesía
Rafael Alberti
Concert de
Pastorets
Divulgació i
cloenda cursets
de sardanes a
l'Hospitalet
7ª Romería de
Viladecans 2015
XXXVII Romería
de la Virgen de
la Sierra
Rebuda de la
Flama del
Canigó i la Nit de
Sant Joan al
Poble Sec
Festa Galega
Galícia Avui Galicia Hoxe
20 anys dels
gegants del barri
antic de
Barcelona
Balls tradicionals
i cafè teatre
Festa de
l'Aniversari
Creació d'una
secció de
percussió infantil
Restauració
estendard/penó
de la Coral
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

6

6 1 2 2 0

17

1.255,00

6

7 1 0 2 1

17

250,00

4

5 1 2 3 2

17

1.255,00

3

5 1 5 3 0

17

1.255,00

5

5 1 2 1 3

17

1.255,00

4

6 1 5 1 0

17

1.255,00

5

4 1 1 2 3

16

1.181,00

3

4 3 1 3 2

16

1.181,00

2

6 1 5 2 0

16

1.000,00

5

5 1 0 3 2

16

1.181,00

4

5 3 0 3 1

16

1.181,00

5

5 1 3 2 0

16

1.181,00

4

5 1 1 1 4

16

1.181,00

2

3 1 5 3 2

16

1.181,00

6

8 1 0 1 0

16

1.181,00

7

7 1 0 0 1

16

1.181,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/34

XXX

1503002512/35
1503002512/36

XXX
XXX

1503002512/37

XXX

1503002512/38

XXX

1503002512/39

XXX

1503002512/40

XXX

1503002512/41

XXX

1503002512/42

XXX

1503002512/43

XXX

1503002512/44

XXX

1503002512/45

XXX

1503002512/46

XXX

1503002512/47

XXX

1503002512/48

XXX

Entitat
C.C.Andaluz
Hdad. Romera
Virgen de
Gracia
Colla
Castellers Alt
Maresme
Coral Cervià

Projecte

XXXII Romería

Intercanvis
castellers
7 Textures Vives
La Casa Cultural
y Recreativa
Andalucía y
Casa Cultural y Catalunya en la
Romería del
Recreativa
Andalucía y
Rocío de
Catalunya 2015
Catalunya
3a Trobada
Amics dels
Gegants del
Vallès (Oriental i
Gegants de
Matadepera
Occidental)
Hogar
Celebració
Extremeño de
Festes Patronals
Barcelona
2015
Esbart Folklòric L'esbart a la
d'Horta
ciutat
Colla
Promoure el fet
Castellera Els
casteller al poble
Encantats de
de Begues Begues
2015
Colla de
Diables La
Diabòlica de
El foc pels més
Gràcia
petits
X Trobada
Infantil de
Colla del Drac Diables a Sant
Rufino
Boi de Llobregat
Joan Amades i
Associació
Moià, patrimoni
fotogràfic
Cultural
Modilianum
recuperat
Societat Coral El Retaule dels
La Nova
Embotits - 7a.
Harmonia
Edició
ACAC Hdad.
Ntra. Sra.
Romería del
Rocío de
Rocío a
Pineda de Mar Catalunya 2015
Hogar Centro
Castellano y
Leonés de
Valoració i
Catalunya
Suport a la Dona
Hermandad de
Jesús Cautivo
y Ntra. Sra. De
los Dolores de XXVè Aniversari
Mataró
de Jesús Captiu
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

2

4 3 5 2 0

16

1.181,00

4
6

5 3 0 2 2
6 1 0 3 0

16
16

1.181,00
1.181,00

5

5 3 0 2 1

16

900,00

2

7 3 1 2 1

16

1.181,00

6

3 1 0 3 3

16

1.181,00

2

5 1 5 3 0

16

1.181,00

7

6 1 0 1 1

16

1.181,00

7

8 1 0 0 0

16

700,00

6

6 1 2 1 0

16

1.181,00

4

5 3 0 1 3

16

1.181,00

5

5 1 1 3 1

16

1.181,00

2

4 3 5 2 0

16

1.181,00

2

3 1 5 2 3

16

1.181,00

5

4 1 4 2 0

16

1.181,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/49

XXX

1503002512/50

XXX

1503002512/51

XXX

1503002512/52

XXX

1503002512/53

XXX

1503002512/54

XXX

1503002512/55

XXX

1503002512/56

XXX

1503002512/57

XXX

1503002512/58

XXX

1503002512/59

XXX

1503002512/60

XXX

1503002512/61

XXX

1503002512/62

XXX

Entitat
L'Avenç,
Centre Cultural
i Recreatiu
Agrupació
Sardanista
Manlleuenca
Ass. Cultural
Bang! Cultura

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

XII Aplec de la
Sardana

4

5 1 1 2 3

16

1.181,00

Aplec de juny

3

5 1 5 2 0

16

1.181,00

5

5 1 0 2 3

16

1.181,00

4

5 3 2 2 0

16

1.181,00

4

5 1 2 2 2

16

1.181,00

7

7 1 0 1 0

16

1.181,00

5

4 1 0 3 3

16

1.181,00

4

4 1 0 3 4

16

1.181,00

5

3 3 0 3 1

15

1.107,00

2

3 1 5 3 1

15

1.107,00

2

5 1 5 2 0

15

800,00

3

4 1 4 2 1

15

1.107,00

4

2 1 5 2 1

15

1.107,00

2

3 1 5 2 2

15

1.000,00

Barraquetes
18a Edició de la
Diada de la Colla
Associació
Cultural Sagals Castellera
d'Osona
Sagals d'Osona
Commemoracio
del 10è
aniversari del
Museu del
Fundació del
Traginer
Traginer
Colla
Exposició
Castellera
Capgrossos de
Capgrossos de Mataró Mataró
Gokulashtami
Fundació
Cívica Oreneta Enganxa't a la
del Vallès
Cultura
Espectacle
Associació Nits Infantil "Els sis
de Cinema
savis cecs i
l'elefant"
Oriental
Centre Cultural
Recreatiu
Aragonès de
Mollet i
Setmana cultural
Comarca
i festiva del Pilar
Jornades
Commemorative
Casa de
Andalucía de
s Día
d'Andalucía
Barcelona
XXXª Gran
Trobada
Associació
Amics de les
d'havaneres
"Barcelona Cara
Havaneres
"Port Vell"
al Mar"
26è Anivversari
de ballades de
sardanes a la
Florida de
l'Hospitalet de
Llobregat Grup
Sardanista La
Trobada de
colles
Florida
Assoc. Casa
Celebración del
de Ceuta en
Día de Ceuta en
Barcelona
Barcelona
Aplec de la
sardana de
Vilafranca
Sardanista
Vilafranca
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/63

XXX

1503002512/64

XXX

1503002512/65

XXX

1503002512/66

XXX

1503002512/67

XXX

1503002512/68

XXX

1503002512/69

XXX

1503002512/70

XXX

1503002512/71

XXX

1503002512/72

XXX

1503002512/73

XXX

1503002512/74

XXX

1503002512/75

XXX

Entitat
Associació
Cultural
Catalunya
Sardanista
Centro
CastellanoManchego
Centro C. R. A.
Nuestra. Sra.
de la
Esperanza
Associació
Cultural Ball
d'Enveja

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

Vè cicle de
concerts de
sardanes

3

5 2 1 2 2

15

1.107,00

XXVIII Jornadas
culturales

4

4 1 4 2 0

15

1.107,00

30 aniversario
del Centro

3

4 1 5 2 0

15

430,00

4

6 1 0 2 2

15

1.107,00

4

4 1 1 2 3

15

1.090,00

3

4 1 5 2 0

15

1.107,00

4

5 1 2 2 1

15

1.107,00

3

6 1 1 3 1

15

1.107,00

4

5 1 3 2 0

15

1.107,00

4

6 1 0 3 1

15

1.107,00

3

4 1 5 2 0

15

500,00

5

7 1 0 1 1

15

1.107,00

4

6 1 0 2 2

15

1.107,00

Correfoc de la
Torre d'Enveja
VIII Concert
d'Amics de la
Amics de la
Sardana de
Sardana de
Vilassar de Mar Vilassar de Mar
Grup de
Diables
30 aniversari de
Kapaoltis
correfocs a Llefià
XIII Certamen de
Saetas y
Centro Andaluz Alcaparra
Nueva Carteya Flamenca
Associació
Cultural Festa
Medieval Sant Festa Medieval
Jordi de
Pirates a
Badalona
Badalona
Associació
Cultural Casa
Fiesta de la
de Castilla y
Casa Dia de
León en el
Sant Jordi y Día
Vallès Oriental de la Comunidad
Esbart
Rocasagna
Camins d'Aigua
Centre
Recreatiu i
XV Anys dels
Cultural
Gegants / 60
Vilanova
Anys de
d'Espoia
Caramelles
Asociación
Agrupación
1a Fase de
Musical
Consolidación
Nuestra
(Instrumentos,
Señora de la
Vestuario y
Sierra
Transporte)
Espectacle
d'arrel tradicional
sobre l'història
de Sant Adrià de
Esbart
Besòs (nom de
Dansaire Sant l'espectacle per
Adrià
definir)

51

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

1503002512/76

1503002512/77

NIF

Entitat

XXX

Asociación
Cultural
Gallega
Rosalía de
Castro

XXX

1503002512/78

XXX

1503002512/79

XXX

1503002512/80

XXX

1503002512/81

XXX

1503002512/82

XXX

Gegants i
Capgrossos de
Sabadell
Centro Cultural
CastellanoManchego de
Badalona

Orfeó Badaloní
Colla de
Gegants i
Grallers del
Xup
Societat
Recreativa
Unió
Begudenca
Colla
Gegantera del
Bisbalet

1503002512/83

XXX

1503002512/84

XXX

1503002512/85

XXX

A.C.A. Ntra.
Sra. del Rocío
Los Romeros
Coordinadora
de Grallers de
Vilafranca del
Penedès
Associació
Cultural els
Templers

1503002512/86

XXX

C. C. A. Casa
Sevilla del Prat

1503002512/87

XXX

1503002512/88

XXX

1503002512/89

XXX

Acción Cultural
Miguel de
Cervantes
Centro
Recreativo y
Cultural
Aragones de
Ripollet
Círculo
Flamenco
Andaluz en
Mataró

Projecte

Mostra de
cultures
tradicionals Can
Mercader 2015
10è Aniversari
GeGants i
Capgrossos de
Sabadell

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

3

6 3 0 3 0

15

1.107,00

5

5 1 2 2 0

15

735,00

4

2 1 4 1 3

15

1.107,00

4

5 3 0 2 1

15

1.107,00

XVIIa Trobada
Gegantera "El
Xup"

4

4 3 2 2 0

15

1.000,00

Nou vestuari
gegants

4

6 1 4 0 0

15

1.016,00

3

5 3 2 2 0

15

740,00

3

3 1 3 3 2

15

1.107,00

3

4 3 3 2 0

15

1.000,00

5

4 1 1 3 1

15

846,00

4

4 1 3 2 0

14

1.034,00

3

3 1 4 1 2

14

1.034,00

Festes del Pilar
2015

5

5 1 0 3 0

14

1.034,00

Romería Rociera
Mataró y Festival
intercultural

1

4 1 4 2 2

14

1.000,00

Jornadas
Culturales 27
Aniversario
Trobada
d'Esbarts
Infantils a
Badalona

XIII Trobada de
Gegants
Treballs culturals
amb col·lectius
socials
desfavorits

22è Dia del
Graller
Festa del Solstici
- Mercat dels
Templers
Fiesta mayor. La
Cultura
Andaluza
Actos XXVIII
Concurso
Literario
Internacional
Dulcinea
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/90

XXX

1503002512/91

XXX

1503002512/92

XXX

1503002512/93

XXX

1503002512/94

XXX

1503002512/95

XXX

1503002512/96

XXX

1503002512/97

XXX

1503002512/98

XXX

1503002512/99

XXX

1503002512/100

XXX

1503002512/101

XXX

1503002512/102

XXX

Entitat

Projecte

Exhibició de
colles veteranes
sardanistes de
Ateneu Cultural Barcelona i
Catalonia
Província
Grup de
Consolidació de
Correfoc del
la colla infantil
Follet i la
del Grup del
Fantasma de
Corefoc del
Sant Feliu de
Follet i la
Fantasma
Codines
Agrupación
Cultural Galega Jornada cultural i
Agarimos
gastronòmica
I Trobada de
Dracs i diables
Federació de
del Baix
Bestiari de Foc Llobregat i 2on.
del Baix
Festafoc de la
Llobregat
comarca
ARH La
Recreació
Coronela de
batalla de Santa
Barcelona
Clara 2015
Associació
Colla de
Diables del
Casc Antic de
Fot-li
Barcelona
Castanyada!!
ConsolidaciódifussióCastellers de
seguretat
Castellar
Federación
Andaluza de
Premios FAC
Comunidades
2015
Agrupación
Cultural Galega "Coneix i Viu les
Saudade
Tradicioins"
Projecte temàtic
popular
Associació
"Llegenda del
Joves Artistes
Torrent de les
Kolomencs
Bruixes"
Associació
Trobada de
Musical
Corals Infantils
Castellet
2015
Festa de la
Associació dels Primavera dels
Diables del
Diables del
Poble Sec
Poble Sec
XXVè Aniversari
de la Confraria
Confraria del
del Sant
Sant Sepulcre Sepulcre
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

3

5 1 3 2 0

14

1.034,00

4

7 1 0 2 0

14

1.034,00

5

3 1 0 2 3

14

1.034,00

2

7 3 0 2 0

14

1.034,00

3

5 3 0 2 1

14

1.034,00

4

5 1 1 2 1

14

1.034,00

5

4 1 0 2 2

14

1.034,00

3

3 3 2 1 2

14

1.034,00

4

4 1 0 2 3

14

1.034,00

5

5 1 1 2 0

14

1.034,00

3

3 1 5 2 0

14

600,00

3

4 1 1 5 0

14

1.000,00

3

4 1 4 2 0

14

1.034,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/103

XXX

1503002512/104

XXX

1503002512/105

XXX

1503002512/106

XXX

1503002512/107

XXX

1503002512/108

XXX

1503002512/109

XXX

1503002512/110

XXX

1503002512/111

XXX

1503002512/112

XXX

1503002512/113

XXX

1503002512/114

XXX

1503002512/115

XXX

Entitat

Projecte

Unión de
Asociaciones
Galegas de
Catalunya
(UAGALCAT)
Ball de Diables
de Sitges Colla
Jove
Comissió de
l'Aplec de la
Rosa a Lurdes
i al Castell
Ateneu
Ordalenc

Fira d'Artesania,
dia lletres
gallegues, dia de
Galícia, concert i
conferències

Grup
Sardanista Tot
Bellvitge
Centro Leonés
en Cataluña
Federación de
Casas
Regionales y
Entidades
Culturales en
Cataluña

Ball parlat de
Diables
73è Aplec de la
Rosa a Lurdes i
al Castell de
Tona
Festa Major Any
2015
Activitats Grup
Sardanista Tot
Bellvitge "30
Aniversari i 50
Aplec de la
Sardana"
Jornada
Culturales

4o Certamen
Poètico Literario
año 2015
Actividades
culturales
Union
Andaluza
relacionadas con
la feria de Abril y
Hermandad
Rociera Virgen romería del
de La Rocina
Rocío
Unió Colles
Cloenda
Sardanistes de Campionat de
Catalunya
Catalunya
Casa de
San Jorge
Aragón de
(Actividades
Gavà,
relativas a la
Viladecans i
festividad de
Castelldefels
San Jorge)
Centro Andaluz Festival de
Casa de
Fandangos de
Huelva
Huelva
Associació
Grup de
Sevillanes de
Sant Feliu de
Feria de Abril
Codines
2015
Associació
Promotora per
a la Fundació
Festival
Catalunya Arte Flamenco a Nou
Flamenco
Barris
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

4

5 1 0 4 0

14

1.034,00

5

6 1 0 2 0

14

1.034,00

3

3 1 5 2 0

14

1.034,00

4

5 1 1 3 0

14

1.034,00

3

3 1 5 2 0

14

1.034,00

3

3 1 3 2 1

13

960,00

5

4 1 1 1 1

13

960,00

4

4 3 0 2 0

13

960,00

2

3 5 1 2 0

13

960,00

2

2 1 5 2 1

13

960,00

3

3 1 4 2 0

13

960,00

4

5 1 0 2 1

13

960,00

4

4 1 2 1 1

13

960,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/116

XXX

1503002512/117

XXX

1503002512/118

XXX

1503002512/119

XXX

1503002512/120

XXX

1503002512/121

XXX

1503002512/122

XXX

Entitat
Colla
Castellera
Matossers de
Molins de Rei

Associació
Coral Sellarès
Associació
Cultural
Bruixes de
Gramenet
Hermandad
Nuestra
Señora del
Rocío,
Rocieros de
Carmona
Associació
Musical i
Cultural Les
Bufandes
Unión Cultural
Extremeña
Anoia
Asociación
Cultural de
l'Anoia El Tiruri

1503002512/123

XXX

1503002512/124

XXX

Federació
d'Ateneus de
Catalunya
A.C.A. Peña
Flamenca de
Manlleu

XXX

Colla
Gegantera de
Montesquiu

1503002512/125

1503002512/126

1503002512/127

XXX

XXX

Ball de
Diablesses i
Diables de la
Geltrú
Hermandad
Nuestra Sra.
del Rocío de
Badia del
Vallès

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

13a. Actuació
aniversari de la
Colla
50è. Aniversari
de la Coral
Sellarès de
Gavà

2

4 3 2 2 0

13

960,00

2

3 1 5 2 0

13

960,00

Akelarre

3

4 1 0 3 2

13

700,00

Cultural Romería del
Rocío

3

4 3 1 2 0

13

700,00

Punts de trobada

4

5 1 0 3 0

13

960,00

10è Pessebre
Vivent

3

4 3 2 1 0

13

960,00

3

4 1 3 2 0

13

960,00

4

4 3 0 2 0

13

960,00

2

2 3 4 2 0

13

960,00

5

5 1 2 0 0

13

475,00

3

7 1 2 0 0

13

960,00

2

5 3 1 2 0

13

960,00

Festa Rociera
Exposició
"Catalunya, terra
d'ateneus" al
territori
XXIX Festival
Flamenco de
Manlleu
Consolidació de
la imatge
corporativa,
expansió i
desenvolupamen
t de la Colla
Gegantera de
Montesquiu
15è Aniversari
Diablesses de la
Geltrú amb
presentació dels
nous vestits i
Presentació de
les Petites
Diablesses de la
Geltrú

Romería del
Rocío en
Cataluña
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/128

XXX

1503002512/129
1503002512/130

XXX
XXX

1503002512/131

1503002512/132

XXX

XXX

1503002512/133

XXX

1503002512/134

XXX

1503002512/135

XXX

1503002512/136

XXX

1503002512/137

XXX

1503002512/138

XXX

1503002512/139

XXX

1503002512/140

XXX

1503002512/141

XXX

1503002512/142

XXX

Entitat
Centro Cultural
Andaluz de
Montornés del
Vallès
Associació de
Pessebristes
de Moià
Cor Voxalba
Colla
Castellera
Tirallongues de
Manresa
Associació
d'Amics de
Santiga
Centro
Extremeño
Ruta de la
Plata

Projecte

Rocío 2015
Exposició
Pessebres
Moianès-Mataró
Voxalba 25 anys
Primera Trobada
de Colles del
Bages
XXXII Festa de
l'Arbre i XXVI
d'Homenatge als
Poetes

Festival Folklòric
regional
(Benèfic)
Celebració del
Grup
50è Aniversari
del Grup
Sardanista
Maig
Sardanista Maig
Tronada.
Jornada de foc i
Diables i
correfoc de
Diablesses de Festa Major
Sant Adrià
2015
Aprofundiment
en les tècniques
Associació
Puntaires del
de puntes al
coixí - Trobades
Districte de
Sant Andreu
puntaires
Castellers de la Alcem castells
Sagrada
per les nostres
Família
comarques
Associació
cultural i
musical José
IV Concurs
Luis Lopategui infantil de
Rodríguez
guitarra
Asociación
XIV Certamen
Cultural
Internacional de
Extremeña
Pintura
Zurbarán
"Zurbarán"
C.C.A. Casa de Pregón y
Priego de
procesión de la
Córdoba en
Semana Santa
Terrassa
2015
Centro Cultural
Andaluz Blas
Veladas y
de Infante
matinales
Associació
Cercavila
cultural del
cultural Camp
Camp del Rei
del Rei
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PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

2

5 3 1 2 0

13

960,00

4
2

4 3 2 0 0
4 3 4 0 0

13
13

960,00
960,00

2

5 3 0 3 0

13

960,00

2

2 1 4 2 1

12

377,00

2

3 1 1 2 3

12

886,00

2

2 1 5 2 0

12

886,00

3

4 1 2 2 0

12

886,00

3

5 2 0 2 0

12

886,00

3

4 2 1 2 0

12

886,00

4

3 1 1 1 2

12

500,00

3

4 1 2 1 1

12

886,00

3

5 1 0 2 1

12

886,00

4

4 2 0 2 0

12

886,00

3

4 1 0 3 1

12

886,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/143

XXX

1503002512/144

XXX

1503002512/145

XXX

1503002512/146

XXX

1503002512/147

XXX

1503002512/148

XXX

1503002512/149

XXX

1503002512/150

XXX

1503002512/151

XXX

1503002512/152

XXX

1503002512/153

XXX

1503002512/154

XXX

Entitat
Associació
Catalana
d'Esperanto
Kataluna
Esperanto
Asocio
Grup Pa, Vi i
Moltó
Asociación
Cultural Perú
Contemporane
o
Amics de la
Flama del
Canigó i dels
Focs de Sant
Joan de
Manlleu Tradifoc
Casa de
Andalucía en
Rubí
Colla de
Trabucaires de
Castellar del
Riu
Federación de
C. O. de
Castilla-La
Mancha en
Catalunya
Asociación
Casa de
Madrid en
Barcelona
Hermandad
Rociera
Andaluza de
Rubí
Centro Cultural
Andaluz del
Buen Pastor
Agrupació de
Cultura Popular
de
Castelldefels

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

37è Congrés
Català
d'Esperanto

2

2 3 5 0 0

12

886,00

Nit Marinera

2

4 1 3 1 1

12

886,00

Leyenda de los
Hijos del Sol

3

6 1 0 1 1

12

886,00

Sant Joan Tradifoc

4

4 1 0 3 0

12

886,00

Cruz de Mayo

4

4 1 1 2 0

12

886,00

Trobada
Trabucaire a
Castellar del Riu

2

6 1 1 2 0

12

886,00

Quijote 2015

4

4 1 0 3 0

12

886,00

Barrios de
Barcelona y sus
casas regionales

4

4 1 0 3 0

12

886,00

Romería del
Rocío

2

4 3 1 2 0

12

886,00

Actividades
Culturales

2

3 1 3 2 1

12

625,00

3

5 1 3 0 0

12

800,00

7

5 0 0 0 0

12

886,00

Reparació del
Drac de
Castelldefels
The New
Catalan
Ensemble
featuring Manu
Associació per Sabaté and
a la Divulgació, Gemma Humet
Ensenyament i (produccio nou
Promoció de la espectacle i disc
- Música
Música
Catalana
tradicional/d'arrel
)
(ADEP.CAT)
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm. operació
comptable

1503002512/155

NIF

XXX

1503002512/156

XXX

1503002512/157

XXX

1503002512/158

XXX

1503002512/159

XXX

1503002512/160

XXX

1503002512/161

XXX

1503002512/162

XXX

1503002512/163

XXX

1503002512/164

XXX

1503002512/165

XXX

1503002512/166

XXX

1503002512/167

XXX

1503002512/168

XXX

Entitat
Associació
Diables de
Badalona
Centro de
Estudios
Extremeños de
Terrassa
Grup Coral
l'Albada Can
Pahissa
Esbart
Dansaire
Vilanova del
Camí
Associació
Festa d'en
Toca-Sons

Projecte

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

Vesteix la
Cultura

4

7 1 0 0 0

12

800,00

XII Encuentro de
Poesia y
Folklore

3

4 1 2 2 0

12

886,00

Concert de
Primavera

4

4 1 1 2 0

12

350,00

Festival Folklòric
de Danses

3

4 1 0 2 2

12

886,00

4

4 1 3 0 0

12

886,00

4

4 1 0 2 0

11

812,00

1

2 1 5 1 1

11

812,00

2

3 1 3 2 0

11

812,00

3

1 1 2 1 3

11

812,00

3

4 1 0 3 0

11

812,00

2

3 1 4 1 0

11

812,00

2

2 1 5 1 0

11

812,00

1

3 1 5 0 1

11

812,00

4

4 1 0 2 0

11

812,00

Festa d'en TocaSons
Actuaciones
musicales para
Casa de Soria difusión Cultura
en Barcelona
popular
XXXII Concurso
Cante Jondo
Casa de
Andalucía de
"Ciudad de la
Llagosta"
La Llagosta
XXIII Concurso
de cantes
Centro Andaluz mineros en
Comarca de
Cataluña.
Linares
Tarantas Linares
XVIII Certamen
poético
Círculo de
Castilla y León "Amanecer
literario"
en Barcelona
Asociación
Casa de
Valencia de
Falles Gavà
Gavà
2015
Peña Taurina
Setmana
Angel Leria de Cultural 2015 Zarza Capilla
29 Edicions
Casa de
Cultura: fiestas
Cantabria en
de interés
Barcelona
cultural pesebre
Centro Social y Fiestas
Cultural "Santo Patronales
Ángel"
Santo Ángel
Centre
Regional de
MurciaAgrupación
Día de la
Lorquina de
Comunidad de
Molins de Rei
Murcia
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Núm. operació
comptable

NIF

Entitat

1503002512/169

XXX

Federació
d'Entitats
Culturals
Andaluses de
Mataró
(FECAM)

1503002512/170

XXX

Geganters de
Gràcia

1503002512/171

XXX

1503002512/172

XXX

1503002512/173

XXX

1503002512/174

XXX

Coral del
Joncar
Banda de
Música del Prat
de Llobregat
Federación de
Entidades
SocioCulturales de
Castilla y León
en Catalunya
(FESCU)
Fundació
Privada Sant
Crist Igualada

1503002512/175

XXX

1503002512/176

XXX

A.C. Cofradía
Cristo de la
Buena Muerte
Colla de
Castellers
Xicots de
Vilafranca

XXX

Centro
Aragonès de
l'Hospitalet de
Llobregat

1503002512/177

1503002512/178

XXX

1503002512/179

XXX

1503002512/180

XXX

1503002512/181

XXX

1503002512/182

XXX

Grup
Sardanista
Horta
Associació
Cultural
Andaluza de
Torelló
Drac i Bruixes
de Can Boada
Tertúlia
Flamenca de
Badalona
Peña Cultural
Al-Andalus
Mataró

Projecte

Jornades del Dia
d'Andalusia a
Mataró
Arranjament del
Gegantó Pepitu
Campanar
García Lorca, la
música de les
paraules

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

3

4 1 1 2 0

11

812,00

4

5 1 0 1 0

11

812,00

5

4 1 0 0 1

11

775,00

3

3 1 1 1 2

11

812,00

2

5 1 0 2 1

11

812,00

2

3 1 5 0 0

11

812,00

2

5 1 0 2 1

11

812,00

2

3 3 0 2 1

11

812,00

2

3 1 0 3 1

10

738,00

3

2 1 0 2 2

10

640,00

1

1 3 4 1 0

10

738,00

3

4 1 1 1 0

10

738,00

XXXI Aniversario
de la entidad

2

2 0 5 1 0

10

738,00

Romería rociera
2015

1

4 1 2 2 0

10

738,00

IX Música a les
Mans

Jornadas
Culturales de
Castilla y León
en Catalunya
425è Aniversari
Priors Sant Crist
Igualada
Instaurar las
populares
celebraciones
procesionales de
la Cruz de Mayo
en la ciudad.
Diada Castellera
Homenatge Joan
Sol, Fundador
de la Colla
Actuació del
quadre de
"Jotas" i
havaneres en
Vic
Cicle de ballades
de sardanes "A
Horta ballem
sardanes 2015"

Romería Rociera
de Torelló
Material
percussió
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Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/183

XXX

1503002512/184

XXX

1503002512/188

XXX

Associació
Diables
Maurina de
Terrassa

1503002512/189

XXX

1503002512/190

XXX

XXX

1503002512/193

XXX

1503002512/194

XXX

1503002512/195

XXX

2

2 3 0 3 0

10

738,00

3

3 1 1 2 0

10

738,00

1

2 1 5 1 0

10

738,00

2

2 1 2 2 1

10

738,00

3

3 1 1 2 0

10

738,00

4

3 1 0 1 1

10

738,00

2

3 1 0 2 2

10

738,00

2

5 1 0 1 1

10

738,00

4

3 1 0 2 0

10

738,00

1

3 1 2 2 1

10

738,00

3

5 1 0 1 0

10

738,00

2

5 2 1 0 0

10

738,00

3er. Aplec de la
sardana. Tres
cobles

XXX

1503002512/192

738,00

Encontro de
Corais

1503002512/187

XXX

10

2

XXX

1503002512/191

3 3 0 2 0

Día del Apostolo
Santiago

1503002512/186

XXX

Atorgat
2015

Projecte

Centro Galego
de Barcelona
Federación de
Entidades
Culturais
Galegas de
Catalunya
(FEGALCAT)
Associació
Sardanista
CollblancTorrassa
Fundació
Privada Festa
Major de
Gràcia
Gavà flama i
caliu de la
Sardana

1503002512/185

PUNTS

Entitat

Cor de l'Espiga
de Cubelles
ACA Sabor
Andaluz de
Mataró
Associació
Amics del
Castell de
Montjuïc
Casa de
Valencia en
Barcelona
Agrupació
Sardanista de
Sant Feliu de
Codines

59è. Aplec de la
sardana a
Gràcia
Commemoració
X aniversari de
l'entitat
Commemoració
5è. Aniversari
Colla Diables
Maurina de
Terrassa
Concert al Palau
de la Música de
Barcelona i la
seva direcció
Festival "Tacon
Flamenco"
Fira de la
Il·lustració de la
Fortalesa Castell de
Monjuïc
Proclamació
Regina 2015
Casa Valencia

14è Aplec de la
Sardana a Sant
Feliu de Codines
Tertúlia
Flamenca del
Centre Cultural Centro Cultural
Gitano La Mina Gitano La Mina
Stage del Cor
Jove Nacional
de Catalunya a
Vilafranca del
Penedès i
Concert a
Moviment
Barcelona
Coral Català
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Núm. operació
comptable

NIF

1503002512/196

XXX

1503002512/197

XXX

Entitat

Projecte

Recuperació Ball
de Criades
Grup de Dansa (1862) per al
Vilanova i la
Cercavila Sant
Geltrú
Pere Vilanova
Colla de
Diables
Tronats de Mar
de Vilanova i la XI Correfoc de
Geltrú
Mar

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

PUNTS

Atorgat
2015

2

7 1 0 0 0

10

738,00

2

3 1 2 2 0

10

738,00

Segon.- DISPOSAR una despesa total de 557.400 € (CINC-CENTS CINQUANTA-SET
MIL QUATRE-CENTS EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/13100/33400/48912 del pressupost de l’exercici 2015, per fer front a les
subvencions que s’atorguen.
Tercer.- APROVAR les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents :
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a data límit el dia 28 de
febrer de 2016.
2.- Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa, així com de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).


En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els
següents aspectes:
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb
identificació de l’acreedor i del document, el seu import, data d’emissió i
data de pagament.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de
justificació.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
d) Aportar detall d’altres ingressos.

Quan la relació de despeses de l’activitat inclogui imports superiors a 3.000€ (tres mil),
s’hauran de presentar els documents justificatius que seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
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en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los a l’entitat beneficiària.
Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents
opcions esmentades caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada.
Quart.- ADVERTIR a les entitats beneficiàries que s’entendrà acceptada tàcitament la
subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de
concessió de la subvenció sense que el beneficiari manifesti expressament objeccions.
En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions
imposades en la concessió.
Cinquè.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons
l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció pels
motius que es manifesten.
1.- Per haver estat presentades fora de termini:
NIF

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

Entitat

Hermandad Rociera
Andaluza B. C.
Pastora Almonteña
Colla de Diables
Custus Ignis d'Olesa
de Montserrat
Associació dels Tonis
de Tona
Club d'Escacs
Castellar del Vallès
Associació Beques
Lola Lizarán
Centre Dinamitzador
Activitats Cabrerès
(CDAC)

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Associació Vilotokats
Promocions i
organitzacions
culturals (PIOC)
Castellers de Sant
Cugat
Associació Tres
Tombs de la Garriga
Associació La Colònia
Modernista

Projecte

Romería del Rocío en Catalunya

Correfoc Custusigniada
Festa de tradició i cultura dels Tonis de Tona
Museu Nacional dels Escacs
Atorgar beques per joves amb tralent que vulguin
professionalitzar-se en teatre, música i dansa
Celebració d'una activitat de caràcter
supramunicipal destinada a promoure la cultura
popular i tradicional
Participació en la Festa Major de l'Hospitalet
2015

XXXVIIè Carnaval de Torelló 2015
Premi literari "Gausacs amunt" dels Castellers de
Sant Cugat
Festa Tres Tombs
XV Festa del Modernisme de la Colònia Güell
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NIF

Entitat

Projecte

XXX

La Satànica de Sant
Programació d'activitats culturals del món del foc
Andreu
de gener a desembre de 2015
XXX
Associació de Serveis
Juvenils La Mina
A la ràdio, Catalunya i les seves Cultura
XXX
Associació Ball de
Ball de Bastons del Clot a les diferents
Bastons del Clot
poblacions de la Diputació
2.- Per haver presentat escrit d’anul.lació de la sol.licitud:
NIF

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

Entitat

Projecte

Forques de Can
Deu
Camerata de Sant
Cugat
Fundació Privada
Procat
Agrupació de
Pessebristes de
Sabadell
Fundación
FECAC

Celebració 30 Aniversari Drac Antonoi
11ena Edició de la Cantata de Nadal
Promoció de la cultura Popular catalana d'arrel
tradicional
Memòria Descriptiva dels Actes de l'Agrupació de
Pessebristes de Sabadell per el Nadal 2015
I Muestra de entidades andaluzas en Catalunya

3.- Per tractar-se d’entitats que, malgrat organitzar activitats de caire cultural, els
seus estatuts aborden els aspectes culturals de forma secundària:
NIF

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Entitat

Projecte

Associació Veïns La Cadena d'Estrelles
Altes
Associació de Veïns del Barri de Plus
Ultra
Asoc. Española de Servicios Sociales y
Maltrato de Género ASESS Y MG
Associació Discapacitat Visual Catalunya:
B1+B2+B3
AMPA Escola Jacint Verdaguer
Associació de Serveis Juvenils La Mina
Associació Fòrum de Turisme de
Badalona
Fundació l'Alternativa

Recuperació Festa Major
XXX Trepitjada de Raïm al
Carrer
Arte y Cultura en un solo
Encuentro 2015
Cicle conèixer Catalunya
Sant Jordi, la Nostra Festa
A la ràdio, Catalunya i les
seves Cultura
Recuperacio de tradicions
badalonines
Cultura popular, cultura
republicana

4.- Per tractar-se d’un projecte no subvencionable dins d’aquesta convocatòria:
NIF

XXX
XXX

Entitat

Projecte

Associació La Rotllana

Concurs de música de Badalona (XVII)
Edició)

Centro Cultural Recreativo
Extremeño "La Segarra"

Activitat cultural (Excursión Socios/as)
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NIF

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Entitat

Projecte

Associació Artdevellut
Casa Regional de
Extremadura en Sant Just
Desvern
Confederació Sardanista de
Catalunya
LaFundició, SCCL
Associació Juvenil Sabadell
Sona Jove
Casa Andaluza de Baza en
Catalunya
Associació ADB, Agrupació
Dramàtica de Barcelona
Fundació Privada Escó
Associació Teatral Màgic
Empenta
Trapezi Cinema

"La Vida Barcelonina"
Excursió a Montblanc
Guia d'Aplecs de la Sardana 2015
Bellvitge rol en viu
Embassa't 2015
La Casa de Baza conoce la tierra que nos
acoge
L'alegria que torna
Certamen Ravals Literari
Promoció i difusió cultura "a ritme de
teatre"
Instal.lació encanteri
Programació continuada de cursos de
ball de saló i festival fi de curs

Centro Cultural Rocafonda
Grup de Teatre Independent,
Teatre del Sol
GR5 Cultura i Societat de la
informació (As. Unesco)
Grup de Teatre Scena
Blaugrana
Associació Taller Català de
Música i d'Expressions
Artístiques
Blanco Amistad Teatre
Fundació Ritort
Associació El Generador, Art
i Creació Cultural
Associació Cultural
Plataforma Odèon
RAI - Recursos d'animació
Intercultural

Els pirates del sol
Audiovisal cultura Folk 2015
Júlia, la filla de Jim Hawkings
Fomentem la Nova Cançó, i al dia
Taller de teatreteràpia per a gent gran
Estirabot
Hop15, 5es. Trobades de Dansa i Cultura
Urbana
Ovidi Ferotge

Residències artístiques per al foment de
la cultura popular
Fin de semana cultural por la
Centro Peruano en Barcelona
integración:sumérgete en Catalunya
Agrupació Sardanista de
Calella, a la Sardana: doble CD i DVD
Calella
"Verd de pi, blau de mar"
Entre@mics Grup Cultural
Taller de Teatre
Centre Catòlic de Mataró Renovació material de so per Sala
Sala Cabanyes
Cabanyes
Associació Rock on the
Festival Calella Rockfest
Rocks
Ateneu Santfeliuenc
Arteneu
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NIF

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Entitat

Projecte

Rincón del Arte y la Música
de Andalucía y Cataluña
Companyia de Dansa
d'Igualada Dell Arte
Agrupació Musical "la Banda"
de Cerdanyola del Vallès
Ateneu Igualadí de la Classe
Obrera
Associació Festival de
Creació Contemporània
Escena Poblenou

Mes Cultural 2015
Dia Internacional de la Dansa
Old Broadway al Castell
FidEI Festival Internacional d'Escacs
Igualada 2015
Festival Escena Poblenou 2015

Institut Estudis Penedesencs

Foment i difusió del patrimoni cultural
immaterial del Penedès

Associació Balls Populars
Sant Sadurní d'Anoia

Arrelant les bases de l'ABPSSA

Associació Marea Crítica

Festival Internacional de Cinema de Surf
de Barcelona

Centre d'Estudis Comarcals
del Baix Llobregat
L'Arada Creativitat Social
SCCL
Agrupació Cultural
Riubrogent
Fundació Privada Victoria de
los Ángeles

Congrès sobre el Baix Llobregat
Xup Riera Històrica
Memòria i natura a la Serra de
Castelltallat
La rosa als llavis en veu de tenor
Concurs fotogràfic, exposicions i
calendari Moments 2016
Primera Història de Badia del Vallès 2010-2014. Volum IV

Associació Casal Claret
Centre Cultural Nova Badia
Asociación de Peruanos
Residentes en Sant Andreu
de Barcelona

Cajamarca: Patrimonio Histórico y
Cultural de las Américas

5.- Per tractar-se d’una programació anual d’activitats, excloses a la Base 1 de
les reguladores d’aquesta convocatòria:
NIF

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Entitat

Projecte

Casa de Andalucía de
Cerdanyola (Abans Peña
Flam. And. Recr)

Programa Anual de Actos y Actividades

Activitat Ordinària Esbart Sant Cugat
2015
Associació Ateneu Centre
El Centre, 150 anys de cultura i
Democràtic i Progressista
pensament
GALL (Grup Actors Lluçanès) 25 anys de compromís social
Badia Sardanista
Ensenyament de Danses Catalanes
Associació Cultural La
Consolidació i promoció de l'esbart de la
Colmena de Santa Coloma
Colmena
Esbart Sant Cugat del Vallès
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XXX
XXX

Dansa i Tradició del Prat de
Lluçanès

Dinamització danses vives de Prats de
Lluçanès i altres costums populars
Programació Anual Centro Aragonés de
Sarrià

Centre Aragonés de Sarrià

6.- Per tractar-se de projectes que ja reben suport des de la Delegació de Cultura
de la Diputació de Barcelona o pel catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (Base núm. 24 de les reguladores
d’aquesta convocatòria):
NIF

XXX
XXX

XXX
XXX

Entitat

Projecte

Fund. Privada La Roda d'Accions
Culturals i del Lleure
Comissió Organitzadora de Música
Tradicional de Calaf i Alta Segarra
(COMTCASE)

L'any de Joan Amades
desFOLCa't! 24è Festival de Música
Popular i Tradicional de Calaf
Festival Internacional de Cant Coral
Catalunya Centre
Festival Itineràncies, Dejaviu,
memòries de futur

Polifònica de Puig-Reig
Associació Cultural Itineràncies

7.- Per haver presentat documentació incomplerta i no haver-la aportat dins del
termini donat a l’efecte en l’escrit de reclamació:
NIF

XXX

Entitat

Projecte

Irmandade a Nosa Galicia de Mollet
del Vallès

Fiesta de las Nacionalidades

Sisè.- DESESTIMAR les sol.licituds que es relacionen a continuació per no
haver arribat a la puntuació mínima de 10 punts, fixada tenint en compte
l’increment de sol.licituds rebudes i la consignació pressupostària (Base 10 de la
convocatòria):
NIF

XXX

XXX

XXX
XXX

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

Total
punts

Peregrinación y convivència en
el Rocío, Montcada i Reixach Ripollet

2 2 3 1 1 0

9

Festival Cultural Ca Alfaro

2 3 1 1 2 0

9

5è Aniversari del Correfoc Sant
Gervasi

2 3 1 1 2 0

9

Moixiganga 2015

1 2 1 4 1 0

9

Entitat

C.C.A. Hdad Rociera
Pastora del Alba
Casa Cultural de
Andalucía y
Extremadura de Sant
Andreu de
Llavaneres
Associació
Diablesses i Diables
de Sarrià
Colla Badalonina de
la Moixiganga

Projecte
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NIF

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

Total
punts

3 3 1 0 1 1

9

3 3 1 0 2 0

9

1 1 3 2 2 0

9

Día de Andalucía en Rubí

3 3 1 0 2 0

9

Ballades al Cor de Catalunya

3 3 1 0 2 0

9

1 3 3 0 2 0

9

2 5 1 0 1 0

9

Difusión de la Cultura Popular
de Castill y León

2 3 2 0 2 0

9

Pregó de Setmana Santa i
Premis Immaculada 2015

3 3 1 0 1 1

9

Rèpliques dels Gegants Vells
de Sant Llorenç Savall

2 6 1 0 0 0

9

Música a La Rectoria
3 3 1 0 1 1
Renovació de material i vestuari 2 4 1 0 1 1

9
9

Construcció d'un Capgros nou

2 5 1 1 0 0

9

Caseta Fiesta Mayor

2 3 1 0 2 0

8

Memoria do Campo Galego

2 2 1 0 0 3

8

Promoció de la cultura catalana 1 3 1 0 2 1

8

XXVII Aniversario

8

Entitat

Asociación Centro
Cultural Andaluz y
Artístico Manuel de
Falla
Associació Colla
Jove Diables de St.
Llorenç 2012
Federació de Colles
de Falcons de
Catalunya
Coordinadora de
Entidades culturals
Andaluzas de Rubí
(CECAR)
Associació Agrupació
Cultural del Bages
Coordinadora de
Entidades Andaluzas
y Flamencas de
Cornella
Federació Catalana
de Pessebristes
Centro Cultural
Castellano-Leonés
en l'Hospitalet
Consell Gral. de
Germandats i
Confraries de
l'Arxidiòcesi de
Barcelona
La Quadrilla d'en
Joan Muntada.
Associació de
Geganters i Bestiari
de Sant Llorenç
Savall
Centre d'Art La
Rectoria
Les Vilatukades
Associació Colla de
Capgrossos de Sant
Quintí de Mediona
Centro Cultural
Andaluz de Sta.
Perpetua
Irmandade Galega
de Rubí
Centre Cultural Els
Propis
Asociación Cultural
Andaluza Hijos de
Paradas

Projecte

Cultura Musical 2015 "Amadeo
Vives"
Col.laboració festa major barri
St. Llorenç 2015
Trobada Nacional de Colles de
Falcons de Catalunya a
Vilafranca

Concurso "Las academias
bailan"
Muntatge Interactiu d'una
Exposició de Pessebres
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NIF

XXX

Germandat de Sant
Antoni Abat Colla
Vella
Asociación Rociera
Andaluza Voces del
Camino de Terrassa
Associació
Excursionista
d'Etnogràfia i
Folklore de
Barcelona
Associació Cultural i
Recreativa "La
Corrida"
Federació d'Entitats
per a la Cultura
Popular i Tradicional
d'Arenys de Mar
Esbart Dansaire de
Sant Pol
Colla Diables de
Cardedeu
Foment Sardanista
de Sant Sadurní
d'Anoia
CCA Hdad. Ntra.
Sra. Del Rocío de
Mataró
Associació centro
cultural i de lleure
Luz del Alba
Associació Cultural
Sibemoll

XXX

Falcons de
Barcelona

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

Total
punts

Passada tres tombs i
demostracions a escoles de
Sabadell

2 2 1 1 2 0

8

Intercambios Culturales

1 2 1 1 2 1

8

Un pas de Gegant!

3 3 1 0 0 1

8

La Corrida de Puig-reig 2015

2 3 1 1 1 0

8

Entitat

Geganters i Grallers
de Sentmenat
Casa de Castilla y
León de la Comarca
del Garraf

Projecte

Potenciem la cultura popular
d'Arenys de Mar
Actuacions 18è Festival Esbart
Dansaire de Sant Pol

2 2 1 0 1 2

8

1 2 1 2 2 0

8

Baixada del Verro

3 2 1 1 0 1

8

Cicle de sardanes de Fires i
Festes

2 2 1 0 2 0

7

Aniversari i canvi de vares

1 2 1 1 2 0

7

5è. Festival d'art flamenc del
Masnou

2 3 1 1 0 0

7

3 3 1 0 0 0

7

1 2 1 2 0 1

7

1 5 1 0 0 0

7

2 2 1 0 2 0

7

1 5 1 0 0 0

7

2 2 1 2 0 0

7

4 1 0 0 1 1

7

Cobla i Veu
Promoció dels Falcons als
centres educatius, entitats no
lucratives, i la Diada de la colla
Restaurem i Ampliem la
Imatgeria Popular de
Sentmenat

Divulgación Cultura Popular
Recuperació història i tradició
del poble de Calldetenes,
mitjançant iniciació a la Festa
dels Tonis

Col·lectiu Cultural
l'Espiga
Associació Juvenil Qfois
15a Festa Bruixa
Associació
Coordinadora
Trabucaires de
Catalunya
A la Festa, trabucs
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NIF

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

Total
punts

Celebración del Rocío en
Cataluña

1 2 1 0 2 0

6

Romería del Rocío

1 2 1 0 2 0

6

Premios San Sebastián

1 2 1 0 1 1

6

Actividades Culturales

1 0 1 4 0 0

6

Celebración Romería del Rocío
Concert d'estiu i cicles
d'espectacles infantils

1 3 0 0 2 0

6

1 2 1 1 1 0

6

Romería del Rocío
Massagran en Cançons
Interiors - La Casa del Drac
Tradicional Concert - Cantata
de Nadal
Concerts Populars i
Tradicionals Catalans
II Encontro de música Gallega
en Barcelona

1 2 1 0 2 0
2 3 1 0 0 0
3 2 1 0 0 0

6
6
6

2 2 1 1 0 0

6

1 3 1 1 0 0

6

1 2 0 0 2 0

5

Divulgació cultura sardanista
1 1 1 0 1 1
Actuacions i festivals de música
tradicional
1 1 1 0 1 1

5

Entitat

Associació Rociera
Andaluza de Rubí
Hermandad Nuestra
Señora del Rocío
Pastorcillo Divino
A. A. San Sebastián
de los Ballesteros
Asociación Cultural
Andaluza de Tona
Asociación Rociera
Andaluza Alegrias
del Sur
Comissió de Reis de
Capellades
Centro Cultural
Andaluz Plaza
Macael
Coral Sant Medir
ARAD
Associació Coral
Xeremell Capellades
Grup Bonaire i Veus
de Tona
A. C. Amigos da
Gaita Toxos e Xestas
Foment de la
Sardana de
Barcelona
Associació Cultural
Leza
La Casa del artista
de Asun de Mérida
Federació de Diables
del Baix Llobregat
Peña Cultural
Andaluza y
Flamenco Recreativa
Los Aficionaos
Esbart Dansaire
Ateneu Igualadí
Asociación Flamenco
Vivo
Casa de Aragón
Virgen del Pilar
Centro Riojano en
Barcelona
Moixiganga de
Barcelona
Casino l'Aliança del
Poble Nou

Projecte

5

Caseta Feria de Abril
I Trobada de diables infantil del
Baix Llobregat

1 2 1 0 1 0

5

1 1 1 0 2 0

5

Degusta Flamenco Joven
Creació vestuari nou Esbart
Dansaire
Recital de cante flamenco a
cargo de Rafael Bueno

1 3 1 0 0 0

5

1 3 1 0 0 0

5

1 2 0 0 1 0

4

Fiestas del Pilar

1 2 1 0 0 0

4

Jornadas Culturales Riojanas
Moixiganga de Barcelona,
promoció als barris de la Ciutat

1 1 0 0 0 2

4

1 1 1 0 0 0

3

Cantada d'havaneras

1 1 1 0 0 0

3
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NIF

XXX
XXX

Entitat

Projecte

Associació Temps de
Dansa
Festival Temps de Dansa 2015
Associació Ball de
Consolidació del Ball de
Gitanes de Terrassa Gitanes de Terrassa

PUNTUACIO
1 2 3 4 5 6

Total
punts

1 1 1 0 0 0

3

1 1 1 0 0 0

3

Setè.- NOTIFICAR els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera
individualitzada, en els terminis establerts a l’article 14 de les Bases, a fi i efecte que
presentin la documentació oportuna per tal de justificar la subvenció, així com també
als altres interessats.
Vuitè.- PUBLICAR la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases i l’article 18 de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació.
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del
Masnou per a realització de l’actuació 15/X/202877 “Museïtzació Casa de Cultura
del Masnou”, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i amb un
import total de 130.084,10 € (cent trenta mil vuitanta-quatre euros amb deu
cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la
Presidència i Diputat Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord.
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Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2015, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 8 de gener de 2015 (núm. 5/15), i modificada per Decret de la Presidència de
data 13 de gener de 2015 (núm. 29/15), publicats al BOPB de 13 i 22 de gener,
respectivament, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 € (cent mil euros).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació

Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Aj. Masnou
XXX
Museïtzació Casa de Cultura del Masnou
15/X/202877
130.084,10 €
2013
2014
2015
130.084,10 €
2016
2017
“Garantia de la prestació adequada de serveis
públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre la delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de
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la Presidència d’aquesta corporació de 8/1/2015 (núm. 5/2015), i modificada per Decret de
la Presidència núm. 29/2015, de data 13/1/2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener,
respectivament); assistit pel secretari delegat Joan Guasch Marimon en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm.
12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2004.
AJUNTAMENT DEL MASNOU, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona,
així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc de
les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar
conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment d’equipaments i
d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, manteniment i
conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb
l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat.
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de la
Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins
l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
IV. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser aprovat
per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data .......
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament del Masnou i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Aj. Masnou
NIF
XXX
Actuació
Museïtzació Casa de Cultura del Masnou
Codi XGL
15/X/202877
“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”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article
4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels
interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la
efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Classe de recurs
Aportació
Diputació

2.

de

la

130.084,10 €

Periodificació

2013
2014
2015
2016
2017

Aplicació
pressupostària

G/13102/33300/76240

130.084,10 €

Per part de l’ens destinatari

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Tercer.- Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
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Quart.- Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
Cinquè.- Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
Setè.- Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè.- Documentació tècnica
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1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Novè.- Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè.- Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè.- Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Dotzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Tretzè.- Marc normatiu
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
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-

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.

Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions 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.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa de 130.084,10 € (CENT TRENTA MIL
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/13102/33300/76240, del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del
conveni marc de col·laboració entre l’administració de la Generalitat mitjançant
el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona, per a la formació
pràctica en centres de treball.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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En data 26 de febrer de 2015, la Junta de Govern, en sessió ordinària aprovà un conveni
marc entre l’administració de la Generalitat, mitjançant el departament d’ensenyament, i la
Diputació de Barcelona, per a la formació pràctica en centres de treball.
Al febrer de 1989 es va signar el conveni de col·laboració per a la realització de
pràctiques compartides a la formació professional, amb el departament d’Ensenyament
de la Generalitat, en el qual s’ha constat que manté la seva vigència mentre no sigui
denunciat per alguna de les parts o es procedeixi a la seva modificació expressa, per
la qual cosa cal preveure en el text aprovat el passat 26 de febrer de 2015 la
finalització dels seus efectes a partir de la signatura del nou conveni aprovat.
D’acord amb l’apartat 3.4.i.1, per delegació de la presidència, i en relació amb el 14.7
a.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, 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) i pels motius exposats i la normativa
aplicable, es proposa l’adopció dels següent
ACORD
Únic.- APROVAR la modificació de la clàusula tretzena del conveni marc de
col·laboració entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona que quedarà redactada en els termes següents:
“Tretzena.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i

tindrà una validesa de quatre anys.
La seva entrada en vigor, suposarà l’extinció de l’anterior conveni de col·laboració per
a la realització de pràctiques compartides a la formació professional signat al febrer
de 1989.”
Servei de Programació
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 56.903,89 € (cinquanta-sis mil nou-cents tres euros amb
vuitanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
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especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de
transferència,atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la
Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar 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.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac presentà en data 2 d'abril de 2015 una sol·licitud
d'un préstec de 1.184.992,28 € (un milió cent vuitanta-quatre mil nou-cents norantados euros amb vint-i-vuit cèntims) amb un termini màxim de10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.184.992,28 € (un milió cent vuitanta-quatre mil nou-cents norantados euros amb vint-i-vuit cèntims) amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,876 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 1.184.992,28 € (un milió cent vuitanta-quatre mil
nou-cents noranta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims) amb una subvenció d’import de
56.903,89 € (cinquanta-sis mil nou-cents tres euros amb vuitanta-nou cèntims), d’acord
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amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec
subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
de gener de 2015.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 56.903,89 € (cinquanta-sis mil nou-cents tres
euros amb vuitanta-nou cèntims) a l'Ajuntament de Montcada i Reixac per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 2 d'abril
de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, d'acord amb la
minuta que es va aprovar alaJunta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 106.845,55 € (cent sis mil vuit-cents quaranta-cinc euros
amb cinquanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar 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.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presentà en data 13 d'abril de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 2.225.000,00 € (dos milions dos-cents vint-i-cinc mil) amb un
termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima d’un any, per finançar
inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.225.000,00 € (dos milions dos-cents vint-i-cinc mil) amb un termini
de 10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada
sobre l’Euríbor més 0,876 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona
2.225.000,00 € (dos milions dos-cents vint-i-cinc mil) amb una subvenció d’import de
106.845,55 € (cent sis mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims),
d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec
subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
de gener de 2015.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 106.845,55 € (cent sis mil vuit-cents quarantacinc euros amb cinquanta-cinc cèntims) a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 13 d'abril de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 97.572,75 € (noranta-set mil cinc-cents setanta-dos
euros amb setanta-cinc cèntims), per a finançar l’actuació local “Béns
immobles”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats a l’Ajuntament de La
Llagosta.- 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 de la Llagosta, presentada en
data 10/4/2015 per finançar la inversió “Béns immobles” 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 la Llagosta
Béns immobles
97.572,75 euros
0%
0,76%
3.957,55 euros
10
26/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 97.572,75€ (noranta-set mil cinccents setanta-dos euros amb setanta-cinc cèntims) 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.
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17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 77.427,25 € (setanta-set mil quatre-cents vint-i-set
euros amb vint-i-cinc cèntims), per a finançar l’actuació local “Béns mobles”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats a l’Ajuntament de La Llagosta.- 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 de la Llagosta, presentada en
data 10/4/2015 per finançar la inversió “Béns mobles” 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).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Llagosta
Béns mobles
77.427,25 euros
0%
0,26%
600,29 euros
5
27/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 77.427,25 € (setanta-set mil
quatre-cents vint-i-set euros amb vint-i-cinc cèntims) 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.
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 147.022 € (cent quaranta-set mil vint-i-dos euros), per a
finançar l’actuació local “Escola Intermunicipal Penedès”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats a la Mancomunitat de Municipis de L’Alt Penedès.- 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’Mancomunitat de Municipis de l'Alt
Penedès, presentada en data 31/3/2015 per finançar la inversió “Escola Intermunicipal
Penedès” 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:

Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès
Escola Intermunicipal Penedès
147.022 euros
0%
0,76
5.963,21 euros
10
19/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 147.022 € (cent quaranta-set mil
vint-i-dos 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.
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19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Millora espai públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
a l’Ajuntament de Polinyà.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la 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 Polinyà, presentada en data
26/1/2015 per finançar la inversió “Millora espai públic” 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).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Millora espai públic
175.000 euros
0%
0,76%
7.098 euros
10
1/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc 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.
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 10.000 € (deu mil euros), per a finançar l’actuació local
“Actuacions espai urbà”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats a
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la 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 la Roca del Vallès,
presentada en data 9/4/2015 per finançar la inversió “Actuacions espai urbà” 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 la Roca del Vallès
Actuacions espai urbà
10.000 euros
0%
0,76%
405,50 euros
10
25/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 10.000 € (deu 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.
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 165.000 € (cent seixanta-cinc mil euros), per a finançar

88

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

l’actuació local “Gespa camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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 de la Roca del Vallès,
presentada en data 9/4/2015 per finançar la inversió “Gespa camp futbol” 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:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Gespa camp futbol
165.000 euros
0%
0,76%
6.692,40 euros
10
24/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 165.000 € (cent seixanta-cinc 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.
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Mur can Pedroseta”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
a l’Ajuntament de Sant Just Desvern.- 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
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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 Sant Just Desvern,
presentada en data 20/3/2015 per finançar la inversió “Mur can Pedroseta” 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 Sant Just Desvern
Mur can Pedroseta
175.000 euros
0%
0,76%
7.098 euros
10
17/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc 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.
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 35.000 € (trenta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Compra local per a banc aliments”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.- 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
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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 de Santa Margarida de Montbui,
presentada en data 1/4/2015 per finançar la inversió “Compra local per a banc
aliments” 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:

92

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Compra local per a banc aliments
35.000 euros
0%
0,76%
1.419,60 euros
10
21/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 35.000 € (trenta-cinc 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.
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 140.000 € (cent quaranta mil euros), per a finançar
l’actuació local “Compra terreny per a banc aliments”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.- 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).
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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 Santa Margarida de Montbui,
presentada en data 1/4/2015 per finançar la inversió “Compra terreny per a banc
aliments” 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 Santa Margarida de Montbui
Compra terreny per a banc aliments
140.000 euros
0%
0,76%
5.678,40 euros
10
22/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 140.000 € (cent quaranta 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.
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 29.000 € (vint-i-nou mil euros), per a finançar l’actuació
local “Cobertes centre cívic Jaume Via”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la 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 Vilobí del Penedès,
presentada en data 18/2/2015 per finançar la inversió “Cobertes centre cívic Jaume
Via” 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:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilobí del Penedès
Cobertes centre cívic Jaume Via
29,000 euros
0%
0,76%
1.176,24 euros
10
10/2015

* 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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 70, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 29.000 € (vint-i-nou 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.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 140.000 € (cent quaranta mil euros), per a finançar
l’actuació local “Xarxa fibra òptica”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats a
l’Ajuntament d’Avinyó.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la 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
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses 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'Avinyó, presentada en data
1/4/2015 per finançar la inversió “Xarxa fibra òptica” 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 d'Avinyó
Xarxa fibra òptica
140.000 euros
0%
0,60%
4.511,25 euros
10
23/2015

*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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 140.000 € (cent quaranta 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.
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la denegació d’un
Crèdit de Caixa, d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), sol·licitat per a
finançar l’actuació local “Operació inclosa en les mesures del Pla de
Sanejament” a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet.- 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 és un instrument de cooperació
econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte del qual és
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l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de 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 1/03/2012.
L’Ajuntament de La Pobla de Lillet, en data 17/12/2014, va presentar una sol·licitud de
crèdit per import de 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros) destinada a una “operació
inclosa en les mesures del Pla de sanejament”.
D’una banda, l’esmentat Ajuntament està subjecte a un Pla de sanejament amb una
vigència de l’1/01/2013 fins al 31/12/2015 i, per tant, per poder accedir a una operació
de crèdit és necessari l’autorització de l’òrgan competent en matèria de tutela
financera.
Així, en data 18 de març de 2015 l’ajuntament de La Pobla de Lillet presenta una
autorització expedida per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya que en la seva part resolutiva diu textualment:
“Autoritzar l’Ajuntament de la Pobla de Lillet per formalitzat una operació de crèdit per
import de 175.000 EUR, destinada a la substitució d’operacions preexistents, en les
condicions que figuren en la sol·licitud de referència.”
D’altra banda, l’article 3 del vigent Reglament de la Caixa de Crèdit restringeix la
finalitat del crèdits a tres supòsits:
-

Noves inversions

-

Dèficit de finançament en inversions executades en exercicis anteriors e incloses
en un pla de sanejament

-

Operacions contemplades en un Pla de Sanejament o Pla Econòmic i Financer
aprovats pel Ple de l'Entitat i degudament autoritzats per l'òrgan competent en
matèria de tutela financera.

El mateix article 3, en el seu apartat 2, exclou com a finalitat dels crèdits atorgats per la
Caixa de Crèdit el refinançament del deute, en els termes següents:
“S'exclouen de la seva activitat els crèdits per a operacions de tresoreria, així com el
refinançament del deute.”
Vist que l’autorització que presenta l’Ajuntament de La Pobla de Lillet per formalitzar
una operació de crèdit està destinada a la substitució d’operacions existents.
Vist que l’article 3.2 del Reglament de la Caixa de Crèdit exclou de la seva activitat el
refinançament del deute.
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Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds
presentades segon el que disposa l’article 6.1 del referit Reglament,
En conseqüència, atesos els motius exposats i vist l’apartat 4.1.4 b) 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 (publicada al BOP de 13 de gener de 2015), el President
delegat que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la
Presidència, proposa a la Junta de Govern l’adopció següent:
ACORDS
Primer.- DENEGAR la concessió d‘un crèdit de 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros)
a l’ajuntament de La Pobla de Lillet destinat a una “Operació inclosa en les mesures
del Pla de Sanejament”, per les raons adduïdes a la part expositiva.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet amb
indicació dels recursos pertinents.
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import (125.000) € (cent vint-i-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Arranjament Alou”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats a
l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.- 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).
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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 qualses 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 Sant Agustí de Lluçanès,
presentada en data 14/04/2015 per finançar la inversió “Arranjament Alou” 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 Sant Agustí de Lluçanès
Arranjament Alou
125.000 euros
0%
0,60%
4.027,90 euros
10
28/2015

*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 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 125.000 € (cent vint-i-cinc 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.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria número 2015/7323 per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre representatives del
sector comercial i de serveis, any 2015, per un import total de 256.000 € (dos-
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cents cinquanta-sis mil euros), aprovat per acord núm. 48/15 de la Junta de
Govern de data 12 de febrer de 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Vicepresidència primera i Presidenta delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que la Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 12 de febrer de 2015,
aprovà el dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva
a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any
2015, per un import total de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis mil euros).
Vist que la base dotzena de les esmentades bases reguladores preveu que la proposta
de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: el Diputat
delegat de Comerç que presidirà la Comissió, un representant de la Presidència de la
Corporació, la coordinadora en Matèria de Comerç, o persona en qui delegui, la cap
del Servei de Comerç Urbà, o persona en qui delegui, un/una tècnic/ca superior de
Comerç, un/una tècnic/ca superior de Comerç que actuarà com a secretari/ària i
elaborarà l’acta.
Vist que la base tretzena de les esmentades bases reguladores preveu que
s’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
Vista l’acta de la sessió de l’òrgan col·legiat de data 14 d’abril de 2015, i que resta a
l’expedient, en què es recull la proposta de concessió de les subvencions.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 8 de
gener de 2015 (núm. de registre 3/15, publicat en el BOP de 22 de gener de 2015) 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 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 següent relació de subvencions en el marc de la convocatòria
número 2015/7323 de “Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre
representatives del sector comercial i de serveis, any 2015”.
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Entitat

Nom Projecte

Punts

Argentona
es
mou
Unió
de
Botiguers d'Artés
(UBA)
Agrupación
de
Comerciantes de
la calle Perez
Galdós
Asociación
de
comerciantes y
vecinos
del
Paseo
de
la
Salud
de
Badalona
Associació
de
Botiguers
i
Serveis
del
Progrés
Associació
de
comerç
Badacentre
Associació
de
Marxans
de
Badalona

Campanya de
45
Nadal
Campanyes de
Comunicació
60
del Comerç
Accions
de
animació
i
80
comunicació a
les Fires

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

1.000,00

1503002320.1

1.500,00

1503002320.2

4.000,00

1503002320.3

Campanyes de
Comunicació
100
del Comerç

8.000,00

1503002320.4

Gran outlet de
100
Badalona

15.000,00

1503002320.5

Shopping night

6.000,00

1503002320.6

3.000,00

1503002320.7

15.000,00

1503002320.8

1.000,00

1503002320.9

1.000,00

1503002320.10

9.000,00

1503002320.11

1.000,00

1503002320.12

3.000,00

1503002320.13

60

Captació
i
fidelització de 60
clients
Badalona
Badalona Home
Home desing 60
desing
2015
Associació
de
El
Comerç
Comerciants de
31
informa
Badia del Vallès
Associació
Barberà Comerç SOC
42
Urbà
Unió
de
Campanya viu
Botiguers
i
l'estiu a Berga 100
Comerciants de
comercial
Berga
Associació
de
Dinamització
Comerciants
i
del comerç de 35
professionals de
Bigues i Riells
Bigues i Riells
Associació
de Renovació,
comerciants
disseny
i
44
Calella
Centre actualització
Comercial
pàgina web
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Entitat
Associació
Comerciants
serveis
Calldetenes
Unió
Botiguers
Comerciants
Canet de Mar

Nom Projecte
de
Campanya
i
compra
de
Calldetenes

Punts

a 50

de
i El diari de la
100
de Fira modernista

Accions
de
promoció
i
Unió
de
dinamització
Botiguers
de
11
dels
Cardona
establiments
associats
Publicitat Anual
Cerdanyola
Cerdanyola
29
Comerç i Serveis Comerç
i
Serveis
Associació
de
Comerciants
i Promoció
empresaris
de Captació
de 30
Corbera
clients
(ACOPA)
Federació
del
Comerç,
la
Masnou
al
Industria i el
50
mòbil
Turisme
del
Masnou
Associació
de
Dinamització
Botiguers
i
comercial
a 16
Comerciants de
Gelida
Gelida
Campanya de
Associació
de
Nadal
de
Comerciants de
100
comunicació i
Gironella
captació
Associació
comerciants,
professionals
i
Open
night
100
empreses
de
Granollers
Serveis
de
Granollers
Centre
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Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

1.000,00

1503002320.14

1.000,00

1503002320.15

2.000,00

1503002320.16

3.000,00

1503002320.17

3.000,00

1503002320.18

1.500,00

1503002320.19

1.000,00

1503002320.20

2.500,00

1503002320.21

2.000,00

1503002320.22
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Entitat

Nom Projecte

Millora de la
Associació Grup imatge externa
de Comerciants dels
de Santa Eulàlia establiments
associats
Unió
de
Magazine
Botiguers
i
Igualada
Comerciants
Comerç
d'Igualada
Captació
i
Agrupació
de
fidelització
Serveis
i
d'operadors
Comerciants de
comercials i de
La Garriga
la clientela
Consolidació
Agrupació
de
de la marca del
Comerciants de
comerç
La Palma
associat
Campanya de
Associació
de
conscienciació
Comerciants del
dels
clients
Voltreganès
potencials
Cabreres
Dinamització
Associació
de del comerç a
Comerciants
l'Esquirol
Associació
de Estimulació del
Comerciants de comerç
de
Lliçà de Vall
proximitat
Unió
de
Botiguers,
Dinamització
Comerciants
i
comercial
Professionals de
Llinars del Vallès
Manlleu
Temps
de
Associació
de
comerç
Comerciants
Associació
de
Comerciants del Fira
de
Carrer Barcelona primavera 2015
2002
Senyalització
amb
UBIC Manresa
banderoles del
comerç
associat

Punts

Total
Subvencionat

44

2.000,00

1503002320.23

24

6.000,00

1503002320.24

40

1.000,00

1503002320.25

21

1.000,00

1503002320.26

40

1.000,00

1503002320.27

67

1.000,00

1503002320.28

50

1.000,00

1503002320.29

59

1.000,00

1503002320.30

100

3.000,00

1503002320.31

40

1.000,00

1503002320.32

16

2.500,00

1503002320.33
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXX

XXX

Entitat
Associació
de
Botiguers
del
Centre
Comercial
La
Vila de Martorell
Unió
de
botiguers
i
serveis
Martorelles USB

XXX

Associació
Comerciants
Matadepera

XXX

Associació
Marxants
Maresme

XXX

Unió
Botiguers
Mataró

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Nom Projecte

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

Setmana de la
moda
a 33
Martorell

5.000,00

1503002320.34

Campanya
primavera

700,00

1503002320.35

1.000,00

1503002320.36

2.000,00

1503002320.37

6.000,00

1503002320.38

1.000,00

1503002320.39

1.500,00

1503002320.40

1.500,00

1503002320.41

1.000,00

1503002320.42

1.500,00

1503002320.43

100

Campanya:
de Compra
a
de Matadepera
i 56
emportat una
bossa
de
del implantació TIC 29

Complementarit
de zació
amb
de comerç
de 26
l'experiència de
ciutat al visitant
Associació
de
Comerciants
i Festa al cel
professionals del amb Bulevards 61
Nou Centre de de Mataró
Mataró
Agrupació
de
botiguers
i Campanya:
comerciants de Aquí donem la 60
Moià
(ABIC cara
Moià)
Unió
d'Associacions
Fira del comerç
del Comerç de
63
i l'aigua
Montcada Centre
Comerç
Associació
de Campanya
comerços
talonari
de 30
Montgat Centre descomptes
Unió
de
Botiguers
i
Revista
comerciants de
22
calendari
Montmeló
(UBCM)
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

Entitat

Nom Projecte

Unió
de
Botiguers
i
Comerciants de
Navarcles
Associació
de
Comerciants de
Palau-solità
i
Plegamans
Unió
de
Botiguers
i
Comerciants de
Prats
de
Lluçanès
Comerços
associats
de
Premià de Mar
Unió
de
Botiguers
de
Ripollet

Campanya de
tardor
del
8
comerç
de
Navarcles

1.500,00

1503002320.44

Setmana
del
comerç+happy 100
hour

2.000,00

1503002320.45

Dinamització
comercial
al 63
municipi

1.000,00

1503002320.46

Fira comercial

40

1.400,00

1503002320.47

Campanya
Nadal

40

1.000,00

1503002320.48

57

1.000,00

1503002320.49

66

2.000,00

1503002320.50

50

2.000,00

1503002320.51

100

1.000,00

1503002320.52

20

2.000,00

1503002320.53

33

1.000,00

1503002320.54

50

1.000,00

1503002320.55

de

Projecte
de
Associació Roda dinamització
de Comerciants comercial
al
municipi
Nit de compres
"Ca
n'Oriach
somnis
d'una
Comerç"
nit
Associació
Dinamització
Comerciants
del
centre
Comerç Creu
comercial
Captació
i
Associació
de fidelització de
marxants
de clients
als
Sabadell
encants
de
Sabadell
Sabadell Comerç
Nit de compres
Centre
Associació
de Promoció
i
paradistes
de comunicació
Sant Adrià de Encants
de
Besòs
Sant Adrià
Associació
de
Comerç i Serveis Activitats
de
de Sant Boi. dinamització
Sant Boi una programa 2015
Gran Botiga
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Entitat

Nom Projecte

Associació
de
XIV
comerciants El
Carnestoltes
Carrer de Sant
infantil
Boi
Targeta
Associació Sant
fidelització de
Cugat Comerç
clients
Campanya de
dinamització
Associació
de
del
comerç
comerciants
local de Sant
Vilatorta
i
Julià
de
Vilalleons
Vilatorta
i
Vilalleons
Unió
de
Comerciants de Benvinguda a
les Roquetes del l'estiu 2015
Garraf
Associació
de
Comerciants de Actuació Sant
Sant Pere de Pere de Nit
Torelló
Associació
de Campanya:
comerciants de Comprar
a
Santa Coloma de Santa Coloma
Cervelló
té premi
ACI
Agrupació
Targeta ciutatdel Comerç i la
Projecte
de
Indústria
de
fidelització
Santa Coloma
Associació
de
Comerciants
i Campanya de
Professionals de Nadal
Fondo Comerç
Associació
de
Comerciants El Campanya:
Foix Comerç del Anem endavant
Foix
Unió
de
Botiguers
i
Fidelització de
Comerciants de
clients
Santa Maria de
Palautordera

Punts

Total
Subvencionat

100

1.000,00

1503002320.56

54

6.500,00

1503002320.57

46

2.000,00

1503002320.58

36

1.000,00

1503002320.59

40

1.000,00

1503002320.60

100

900,00

1503002320.61

80

20.000,00

1503002320.62

40

6.000,00

1503002320.63

52

1.000,00

1503002320.64

18

1.000,00

1503002320.65
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Entitat
Els Comerciants
Associació
de
Comerciants de
Santa Perpètua
de Mogoda
Federació
d'associacions,
comerciants
i
empresaris
de
Sitges
Associació
de
Botiguers
de
Taradell
Associació
Eix
Comercial Sant
Pere de Terrassa
Associació
Terrassa Centre
Acist Associació
de Comerciants i
Serveis Tianencs
Tona Punt
Comerç
TACS
Tordera
Associació
comerços
serveis Taca't
Tordera
Agrupació
Comerciants
Torelló

Nom Projecte

Punts

Total
Subvencionat

Campanya
comunicació:
Calendaris
Paret

35

1.000,00

1503002320.66

Shopping Night 34

5.000,00

1503002320.67

BoHO Chic

40

1.000,00

1503002320.68

Fashion
and
48
Dinner Friday

1.000,00

1503002320.69

Denim
Shop
100
Terrassa

20.000,00

1503002320.70

Jornades
de
50
salut i benestar

1.000,00

1503002320.71

2.000,00

1503002320.72

1.000,00

1503002320.73

33

1.000,00

1503002320.74

55

1.500,00

1503002320.75

100

15.000,00

1503002320.76

17

1.000,00

1503002320.77

Dinamització i
de promoció
del
66
comerç
de
Tona
TT
Festa
de
colors
i
Party"
de

dels
"Holy 91

de Campanya:
de Incentivem el
nostre comerç
Bosses
Unió
de
reutilitzables
Botiguers
de
par a protegir el
Vallirana
medi ambient
Projecte
de
Federació
Vic captació
i
Comerç
fidelització de
clients
Associació
de
Projecte
Comerç i Serveis
dinamització
Xarxa comercial
comercial
de Viladecans
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

XXX

XXX

Entitat

Nom Projecte

Total
Subvencionat

Punts

Plataforma de
fidelització.
Estratègia
Associació
màrqueting,
75
Centre Vila
comunicació i
noves
funcionalitats
Pla
de
Tot Comerç (Viu
dinamització
24
Comerç)
comercial 2015

Núm. Op.
Comptable

15.000,00

1503002320.78

6.000,00

1503002320.79

Segon.- EXCLOURE les sol·licituds següents per no complir amb els requisits de la
convocatòria.
Annex 2 Sol·licituds Excloses
CIF
Entitat
Associació Barberà
XXX
Comerç Urbà
Associació de
Comerciants i
Empresaris de Baga
XXX
Associació de
venedors de Plaça
Mercat de Canet de
Mar
XXX

-

XXX

Associació de
Comerciants de
Casserres
Unió de Botiguers i
Comerciants de Puig
Reig
Associació
d'adjudicataris
Mercat Municipal de
Rubí

Nom Projecte

Motiu de l'exclusió

SOC

Fora de termini

-

Manca de documentació

Dinamització 2015

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

-

Manca de documentació

Dinamització del
teixit comercial

Manca de documentació

Campanya de
Nadal

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

Tercer.- DISPOSAR la despesa total de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis mil euros)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48901 del pressupost de
l’exercici 2015.
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Quart.- PUBLICAR l’anunci de la present resolució, amb indicació de la convocatòria,
l’aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la
subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:
 Inferiors a 3.000 € (tres mil euros) en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu
electrònica.
 Iguals o superiors a 3.000 € (tres mil euros) en el Butlletí Oficial de la Província.
de conformitat amb allò que estableix l’article 18, apartats 1 i 3.c), de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis d’Educació
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’Addenda i
l’Annex 3 del Conveni de col·laboració formalitzat entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona,
la Fundació CETEMMSA i la patronal Asegema, en data 19 de juny de 2014, a
l’efecte d’implementar les condicions d’ús de les instal·lacions i equipaments del
CRTTT de Canet de Mar que van ser objecte de cessió mitjançant el susdit
conveni.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidència
segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 11 de juliol de 2013, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, la Fundació CETEMMSA i la
patronal Asegema, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i
amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda a l’Institut Lluís
Domènech i Montaner, de Canet de Mar.
Amb posterioritat i abans de la signatura, el mateix òrgan col·legiat va procedir a
introduir un nou annex regulador d’un aspecte no previst inicialment la qual cosa va
derivar en l’aprovació d’una nova minuta en data de 26 de setembre de 2013.
Aquest conveni va ser signat, finalment, el 19 de juny de 2014 per totes les parts
col·laboradores.
El desenvolupament pràctic del conveni ha comportat la necessitat d’introduir algunes
precisions a aspectes ja recollits i previsions no contemplades relatives als
compromisos a assumir per la Diputació de Barcelona. Així mateix, s’incorpora un nou
annex que regula l’us de les instal.lacions i l’equipament del Centre de Recerca i
Transferència de Tecnologia Tèxtil.
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Val a dir, a títol de contextualització, que aquest conveni respon a la necessitat de
donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les
demandes socials i econòmiques del moment i del territori.
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a
través de l’Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar, té la voluntat d’oferir,
en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Confecció
i moda, amb incorporació de mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà de
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils.
Vist l’exposat i atès el punt 3.2 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 , 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
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal de que, si ho estima oportú,
s’adoptin el següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de l’Addenda al conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, la Fundació CETEMMSA i la patronal
ASEGEMA, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb
formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda a l’Institut Lluís
Domènech i Montaner, de Canet de Mar, signat en data 19 de juny de 2014, a l’efecte
de d’implementar les condicions d’ús de les instal·lacions i equipaments del CRTTT de
Canet de Mar que van ser objecte de cessió mitjançant el susdit conveni, amb el text
literal següent:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE DATA 19 DE JUNY DE 2014, ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA FUNDACIÓ
CETEMMSA I LA PATRONAL ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE GÈNERES DE PUNT
DE MATARÓ I COMARCA, PER PROMOURE, IMPULSAR I DESENVOLUPAR, EN
RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CICLE FORMATIU DE GRAU
MITJÀ DE CONFECCIÓ I MODA A L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER, DE
CANET DE MAR, PER TAL DE MODIFICAR ALGUNS ACORDS DEL CONVENI.
Barcelona, a _______ de 2015
ENTITATS QUE INTERVENEN:
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament,
representada per (...), (càrrec), nomenat per (acte aprovatori)
La Diputació de Barcelona, representada per (...), com a (càrrec) d’aquesta Corporació, que
actua de conformitat amb l’establert a (acte aprovatori), i assistit per (nom),
Secretària/Secretari General, en virtut de les facultats reservades en (acte aprovatori)
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La Fundació CETEMMSA, amb NIF XXX, representada per (nom), com a (càrrec) del
Patronat d’aquesta entitat, en virtut de (acte aprovatori), inscrita al Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya el 5 de març de 1999, amb núm. d’orde 1.265.
L’Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i comarca, amb NIF XXX; en
endavant Asegema, representada per (nom), com a (càrrec) de l’entitat, que actua de
conformitat amb (acte aprovatori).
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal
suficient per formalitzar aquest acte i
MANIFESTEN:
I. Que el 19 de juny de 2014 se signà un conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de
Barcelona, la Fundació Cetemmsa i la patronal Asegema, per promoure, impulsar i
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà
de Confecció i moda a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar.
II. Que les parts consideren convenient realitzar modificacions al redactat de l’esmentat
conveni.
III. Que és interès de les parts subscriure la present addenda al conveni amb la finalitat
d’incorporar els seus acords.
ACORDEN:
Primer.- Modificar la clàusula quarta del conveni de col·laboració de data 19 de juny de
2014, que quedarà redactada en els termes següents:
“Quarta.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
A)

Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament

1. Cedint gratuïtament, amb les condicions que s’annexen a aquesta Addenda (Annex 3),
l’ús de les instal·lacions i de l’equipament del Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia Tèxtil (CRTTT) perquè l’alumnat i el professorat de l’Institut Lluís Domènech i
Montaner pugui realitzar part del cicle formatiu objecte d’aquest conveni. Aquesta cessió
fa referència als espais i als equipaments específics que consten a l’Annex 1 del conveni
de referència.
2. Permetent l’accés puntual i controlat a la biblioteca i mostrateca, així com a la resta de
laboratoris diferents als de confecció i patronatge, i d’iniciació a la teixidoria (Nau Floris),
d’acord amb el detall i plànols que s’adjunten al conveni de referència com Annex 1, dins
d’una franja horària que normalment estarà compresa entre les 8:00h i les 14:30h.
3. Acollint temporalment la maquinària que el Departament d’Ensenyament, a través de
l’Institut Lluís Domènech i Montaner, dipositi en les instal·lacions del CRTTT, previ acord
al si de la comissió de seguiment, per assolir els objectius del conveni respecte al cicle
formatiu acordat. L’Institut Lluís Domènech i Montaner només podrà dipositar maquinària
en perfecte estat i assegurada a tots els efectes, i assumeix en exclusiva la
responsabilitat que es pugui derivar per l’ús i manteniment d’aquesta maquinària. El
detall de la maquinària dipositada es recollirà, abans de la signatura de la present
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Addenda, a la corresponent acta de la comissió de seguiment del conveni de referència i
es revisarà, i s’actualitzarà si escau, amb una periodicitat mínima anual.
B)

Facilitar dintre de les seves disponibilitats:

1. Personal expert que es faci càrrec de l’alumnat del cicle formatiu i que dirigeixi l’activitat
docent al CRTTT. Aquest personal, si escau, prestarà suport tècnic i assessorament al
professorat de la família professional vinculada a aquest conveni i s’encarregarà de la
formació i de l’assessorament, tant a l’alumnat com al professorat per a la utilització dels
equipaments i dels materials cedits. La realització de les funcions d’aquest personal no
generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà
obligacions pròpies d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest
personal i el Departament d’Ensenyament.
2. Materials específics d’ensenyament i d’aprenentatge del CRTTT que siguin necessaris
per a la realització de les activitats pròpies del cicle formatiu conveniat.
3. Visites tècniques d’alumnat i de professorat a les dependències i instal·lacions del
CRTTT, que seran gestionades pel propi CRTTT.
4. Una borsa de treball amb l’objectiu de promoure la inserció i la promoció laboral tant de
l’alumnat del cicle formatiu conveniat com d’antics alumnes del CRTTT, amb la
col·laboració de l’Institut i d’Asegema. El CRTTT serà l’encarregat de gestionar aquesta
borsa.”
Segon.- Modificar la clàusula setzena del conveni de col·laboració de data 19 de juny de
2014, que quedarà redactat en els termes següents:
“Setzena.- Incorporació de noves empreses i/o nous cicles formatius i/o centres educatius
Per tal d’ampliar les actuacions del present conveni, les parts signants, de mutu acord i per
escrit, podran incorporar noves empreses, nous cicles formatius i nous Instituts als
continguts d’aquest conveni, mitjançant la formalització, previ acord en el si de la comissió
de seguiment, de les corresponents addendes al present document, o bé, a través de la
signatura de nous convenis.”
I per tal que així consti, s’estén aquesta addenda per quatre exemplars, que en prova de
conformitat les parts implicades signen a un sol efecte, en el llocs i dates que tot seguit
s’assenyalen”.

Segon.- APROVAR l’Annex 3 al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de
Barcelona, la Fundació CETEMMSA i la patronal ASEGEMA, per promoure, impulsar i
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau
mitjà de confecció i moda a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar,
signat en data 19 de juny de 2014, relatiu a la Normativa d’ús de les instal·lacions i
l’equipament del centre de recerca i transferència de tecnologia tèxtil, que és el que es
transcriu tot seguit.
“ANNEX 3
NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I L’EQUIPAMENT DEL CENTRE DE
RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA TÈXTIL
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a) L’entitat sol·licitant de l’ús dels espais es compromet a respectar i fer respectar en tot
cas les normes de seguretat establertes per la Diputació de Barcelona i, en concret, les
aprovades per al recinte, entre les quals:
-

l’aforament màxim dels diferents espais

l’horari d’utilització autoritzat, comunicant a la unitat o departament responsable de
l’espai, les possibles variacions amb un mínim de 48 hores d’antelació
-

la prohibició de fumar en tot l’edifici

la prohibició d’entrar begudes, menjar a les sales i/o cuinar, transformar o manipular
aliments, excepte en els casos previstos en les condicions dels serveis especials
-

la prohibició d’encendre foc en tots el espais

no realitzar filmacions amb finalitats comercials o sense autorització prèvia de la
Gerència de Serveis d’Educació, atenent a les taxes i supòsits d’exempció previstos en la
normativa vigent
mantenir lliures d’obstacles les vies d’evacuació i portes d’emergència. En cap cas
es pot bloquejar, obstaculitzar o tapar les senyalitzacions d’emergència, els extintors i
polsadors d’alarma o el detectors d’incendis, ni qualsevol altre element de seguretat i
prevenció
vetllar per la seguretat dels treballadors propis i col·laboradors, d’acord amb la
legislació vigent sobre prevenció de riscos laborals i concretament, vetllar per la correcta
utilització dels equips i mesures de protecció individual, tot aplicant els principis d’acció
preventiva descrits a l’article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
informar per escrit al responsable del CRTTT- Escola de Teixits dels riscos que
puguin generar les activitats que es desenvoluparan als espais cedits, que puguin afectar
a la resta d’estadants i personal de serveis del centre, així com les mesures preventives
a aplicar, segons estableix l’article 4 del R. D. 171/2004 pel que es desenvolupa l’article
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
no malmetre les instal·lacions, els equipaments ni els béns mobles i utilitzar
únicament els espais oberts al públic i els espais i equipaments cedits, dintre de l’horari
autoritzat. En aquest sentit no es podrà circular per altres espais ni utilitzar-los sense
autorització
encarregar-se de deixar els espais nets i endreçats, fent ús dels seus propis mitjans,
immediatament després de la seva utilització, en el supòsit que aquest generi residus i
brutícia excepcionals (catering, celebracions, festes populars, etc.)
responsabilitzar-se en la seva totalitat dels objectes i aparells propis o prestats pel
CRTTT- Escola de Teixits que puguin ser objecte de desperfecte o robatori durant la
realització de l’activitat
-

col·laborar en la vigilància dels espais i recintes que li han estat autoritzats
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respectar la prohibició d’enganxar cap mena d’objectes i/o pòsters a les parts tant
interiors com exteriors del recinte, excepte en els llocs habilitats per a fer-ho, que
s’hauran de desenganxar una vegada hagi finalitzat l’activitat
aportar, si s’escau, els aparells per a multimèdia, audiovisuals i informàtica per al
desenvolupament de l’activitat programada, a excepció de la que tingui lloc a la Sala
d’Actes que ja disposa d’equipaments permanents. Així mateix, consultarà amb la
Direcció del CRTTT- Escola de Teixits les possibilitats d’instal·lació i/o connexió sense
perjudici dels aparells ja instal·lats. Resta totalment prohibida la manipulació o
desconnexió dels aparells instal·lats per a posar-hi d’altres
respectar la prohibició de prestar servei de catering en qualsevol dels espais a
l’excepció de la Sala d’Actes i l’Aula d’Informàtica. Es restringirà aquesta possibilitat si en
la seva realització es pogués interferir en el normal desenvolupament d’activitats
paral·leles que s’estiguin realitzant al CRTTT- Escola de Teixits. El trasllat o moviment de
cadires i taules que es pugui realitzar als efectes seran responsabilitat de l’ens
sol·licitant, qui les deixarà en les condicions d’ordre i neteja inicials
respectar la prohibició de fer ús de qualsevol equipament (fax, fotocopiadora,
material fungible, etc.) de la Secretaria del CRTTT- Escola de Teixits mentre aquesta
romangui tancada i sense cap persona al càrrec
desmuntar i retirar de l’edifici tot el material propi a la finalització de la vigència del
conveni, deixant lliure la instal·lació i tornant a la seva configuració inicial els
equipaments utilitzats
sol·licitar autorització amb antelació per a la col·locació de qualsevol element
d’ornamentació
atendre les indicacions i disposicions que li comuniqui el responsable de l’espai
respecte a normativa i criteris de funcionament de les instal·lacions no recollides en la
present normativa
d’acord amb l’establert a l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre de 2003,
de Patrimoni de les Administracions Públiques, en el seu cas, assumir les despeses de
conservació i manteniment, impostos i taxes i altres tributs
obtenir totes les llicències i els permisos que requereixi l’ús de l’espai o l’activitat que
s’ha de realitzar per part de la Generalitat sobre aquest
l’acceptació de la revocació unilateral per part de la Diputació, sense dret a
indemnitzacions, per raons d’interès públic o incompliment d’alguna de les obligacions
previstes en el conveni.
La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de realitzar les comprovacions oportunes
que permetin conèixer el grau real d’utilització dels espais i la de prohibir les activitats que
vulnerin el compliment de la present normativa.
b) En cas que l’activitat provoqui la destrucció o deteriorament del domini públic, el
beneficiari haurà de reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o de
reparació. Si els danys fossin irreparables, el beneficiari ha d’indemnitzar la Diputació
amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels
béns malmesos.
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c) El sol·licitant assumirà la responsabilitat derivada de l’ocupació i tindrà contractada una
pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos de danys a les persones participants sense
que la Diputació assumeixi cap responsabilitat per aquest concepte.
d) En el supòsit que en un futur fos necessari utilitzar altres espais i/o equipaments o
modificar els actualment previstos, caldrà l’aprovació expressa de les parts afectades.
Els plànols i el detall corresponents restaran annexats al document que reculli aquesta
aprovació.”

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, a la Fundació CETEMMSA i a l’Associació d’Empresaris de Gèneres de
Punt de Mataró i comarca (Asegema).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Pacs del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2014/8538.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 27/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Pacs del Penedès de data 26 de febrer de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció
d'una rotonda, a la carretera BV-2162 del PK 0+000 al PK 0+080, ambdós marges,
tram no urbà, al terme municipal de Pacs del Penedès (expedient núm. 2014/8538).
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 30 de
gener de 2015, notificat en forma en data 9 de febrer de 2015, es va requerir
l'interessat a fi que esmenés la sol·licitud.
En data 27 de febrer de 2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de
Barcelona la documentació requerida.
En data 17/03/2015 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 Pacs del Penedès en data 26 de
febrer de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada donant compliment a l’article corresponent del conveni subscrit entre la
Diputació i l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
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L’obra serà dirigida per la pròpia Diputació de Barcelona i serà aquesta la que donarà
les indicacions necessàries per a la seva correcta execució.”
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 Pacs del Penedès, autorització
d’obres de construcció d'una rotonda, a la carretera BV-2162 del PK 0+000 al PK
0+080, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Pacs del Penedès
(expedient núm. 2014/8538), 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 Pacs del Penedès, amb
domicili a efectes de notificacions a Pacs del Penedès (08796), Av. Diputació, 1-3,
amb indicació dels recursos procedents.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta
de Compensació del Sector Industrial Can Margarit, en resolució de l’expedient
núm. 2015/305.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
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Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 07/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Junta de Compensació del Sector Industrial Can Margarit de
data 07 de gener de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
de millora del nus d'intersecció amb la carretera B-224, a la carretera BV-2293 del PK
1+400 al PK 1+740, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Esteve
Sesrovires (expedient núm. 2015/305).
En data 17/03/2015 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 Junta de Compensació del Sector Industrial Can
Margarit en data 07 de gener de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- 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.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC.
- El pendent màxim del tram de la carretera BV-2293 modificat no superarà el 8%.
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.
- 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
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aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 euros,
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, a Junta de Compensació del Sector Industrial Can
Margarit, autorització per a la realització d’obres de millora del nus d'intersecció amb la
carretera B-224, a la carretera BV-2293 del PK 1+400 al PK 1+740, ambdós marges,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (expedient núm.
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2015/305), 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 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Junta de Compensació del Sector Industrial
Can Margarit, amb domicili a efectes de notificacions a Sant Esteve Sesrovires
(08635), carrer de l'Alba, 10, amb indicació dels recursos procedents.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Tavertet, en resolució de l’expedient núm. 2015/1020.- 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 03/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Tavertet de data 28 de gener de 2015 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-5207, marge
dret, tram urbà, al terme municipal de Tavertet (expedient núm. 2015/1020) de:
 Condicionament d'accés existent a l’aparcament municipal, del PK 12+750 al PK
12+751.
 Adequació de l’aparcament: treballs a l'explanada i ampliació de la zona ja
habilitada per als vehicles del PK 12+650 al PK 12+750.
 Instal·lació de barrera per regular el trànsit de vehicles dins del nucli urbà, del PK
12+750 al PK 12+751.
En data 20/03/2015 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 Tavertet en data 28 de gener de
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 104f, 104h i 124 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
d’obres sol·licitada de condicionament d’accés existent a l’aparcament
municipal i d’adequació de l’aparcament que s'haurà de realitzar complint les
condicions que s'expressen a continuació:
- La distribució de les places d’aparcament serà tal que es conservi una visibilitat de
l’accés mínima de 60m.
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Condicionament d'accés existent

- 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.

- 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’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.

- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.

- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.

- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Moviments de terres

- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, es
a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.

- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra
autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant.

- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la
carretera i als seus elements funcionals.

- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V),
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent
diferent.

-
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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.

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

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.

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

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

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
En data 20/03/2015 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 Tavertet en data 28 de gener de
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 76.1, 76.2 i 167 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
d’obres sol·licitada d’instal·lació de barrera per regular el trànsit de vehicles dins
del nucli urbà, pels motius que s'expressen a continuació:
 La barrera en qüestió no és element funcional de la carretera. Per la
proximitat a la calçada, la seva instal·lació pot afectar l’adequada
explotació de la via i a la seguretat del trànsit de vehicles.”
Atès el que disposa l’article 76.1 i 76.2 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre:
“Article 76
Utilització de la zona de domini públic
76.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements
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funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.
76.2 El servei territorial competent en matèria de carreteres pot autoritzar l'ocupació
del subsòl en la zona de domini públic, preferentment a la franja d'1 metre situada a la
part més exterior d'aquesta zona, per a les obres o actuacions d'implantació, reposició
o construcció d'infraestructures imprescindibles de serveis públics essencials. En cap
cas aquestes obres o instal·lacions poden afectar la seguretat viària, perjudicar
l'estructura de la carretera o els seus elements funcionals o impedir una adequada
explotació; tampoc poden anar per sota de la calçada llevat dels encreuaments
necessaris.
Els requisits i procediment per atorgar aquest tipus d'autoritzacions són els establerts
per a les autoritzacions que regula l'article 101 i següents.”
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 Tavertet, autorització d’obres a la
carretera BV-5207, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Tavertet (expedient
núm. 2015/1020) de:
 Condicionament d'accés existent a l’aparcament municipal, del PK 12+750 al PK
12+751.
 Adequació de l’aparcament: treballs a l'explanada i ampliació de la zona ja
habilitada per als vehicles del PK 12+650 al PK 12+750.
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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.- DENEGAR, en conseqüència, a l’Ajuntament de Tavertet, autorització d’obres
d’instal·lació de barrera per regular el trànsit de vehicles dins del nucli urbà, a la
carretera BV-5207, del PK 12+750 al PK 12+751, marge dret, tram urbà, al terme
municipal de Tavertet (expedient núm. 2015/1020).
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Tavertet, amb domicili a
efectes de notificacions a Tavertet (08511), carrer Jaume Balmes, s/n, amb indicació
dels recursos procedents.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.C.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/1128.- 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 06/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de J.C.B. de data 02 de febrer de 2015 en el qual es sol·licita
autorització per a realitzar a la carretera BV-4022, tram no urbà, al terme municipal de
Nou de Berguedà (expedient núm. 2015/1128) obres de:



Construcció de dos nous accessos per aprofitament forestal, marge esquerre, del
PK 3+685 al PK 4+275.
Tala d'arbres, ambdós marges, del PK 3+500 al PK 4+500.

En data 19/03/2015 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 J.C.B. en data 02 de febrer de 2015 i d’acord amb el
que disposen els articles 76.1 i 128.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Estassada de vegetació
- 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.
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- 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.
Construcció de nou accés
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” del
croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de la
carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- Els accessos autoritzats en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca
i mai cap a la calçada de la carretera.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
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- 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).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo
en bon estat de conservació.
- 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.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió d'informes i tramitació
d'expedients i de 101,26 € (cent un euros amb vint-i-sis cèntims), 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.
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 J.C.B., autorització per a realitzar a la carretera
BV-4022, tram no urbà, al terme municipal de Nou de Berguedà (expedient núm.
2015/1128) obres de:



Construcció de dos nous accessos per aprofitament forestal, marge esquerre, del
PK 3+685 al PK 4+275.
Tala d'arbres, ambdós marges, del PK 3+500 al PK 4+500.

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.
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Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per
un import de 50,63 € (cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió
d'informes i tramitació d'expedients i de 101,26 € (cent un euros amb vint-i-sis
cèntims), 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a J.C.B., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm.
2015/1764.- 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 20/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de data 18 de febrer de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment
d'accés existent, a la carretera BV-5224 del PK 11+250 al PK 11+260, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm.
2015/1764).
En data 19/03/2015 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 Sant Pere de Torelló en data 18 de
febrer de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Es pavimentarà l’embocadura de l’accés amb la carretera, en la superfície
actualment deteriorada.
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir
arrossegaments de terres cap a la calçada.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- 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).
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 Sant Pere de Torelló, autorització
d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-5224 del PK 11+250 al PK
11+260, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló
(expedient núm. 2015/1764), 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.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Torelló (08572), carrer Verdaguer,
18, amb indicació dels recursos procedents.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
l’Ajuntament de Canovelles, en resolució de l’expedient núm. 2015/1982.- 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 26/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Canovelles de la mateixa data, en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de l'adequació de guals de vianants
per a la millora de l’accessibilitat, a la carretera BV-1439 del PK 0+680 al PK 1+151,
ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme municipal de Canovelles (expedient
núm. 2015/1982).
En data 17/03/2015 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 Canovelles en data 26 de febrer 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:
- 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 les voreres, calçades i en general de
tots els elements funcionals de la carretera afectades per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que,
com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de
perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC.
- 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.
- 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 Canovelles, autorització d’obres
de l'adequació de guals de vianants per a la millora de l’accessibilitat, a la carretera
BV-1439 del PK 0+680 al PK 1+151, ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme
municipal de Canovelles (expedient núm. 2015/1982), 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 Canovelles, amb domicili a
efectes de notificacions a Canovelles (08420), Plaça de l'Ajuntament, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2015/1983.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 03/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de data 02 de març de 2015
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de tall de carretera i
desviament provisional del trànsit, a la carretera BV-5001 del PK 25+155 al PK
25+533, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de La Roca del Vallès
(expedient núm. 2015/1983).
En data 17/03/2015 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 la Roca del Vallès en data 02 de
març 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:
- En tota l’actuació, la senyalització haurà de complir amb la Instrucció de carreteres
8.3.I.C.
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- El peticionari serà l’encarregat de la conservació, manteniment i funcionament de la
senyalització, calçades i en general de tots els elements funcionals del desviament.
- Una vegada acabades les obres que motiven aquest desviament provisional es
retirarà tota la senyalització. A més caldrà restablir les condicions i característiques
de la carretera i els seus elements hauran de ser els mateixos que hi havia abans
dels desviaments.
- La senyalització proposada es modificarà immediatament en cas de detectar
qualsevol perill pel trànsit de la carretera.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres-desviament es
reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les
instruccions dels tècnics de la Diputació de Barcelona. El paviment serà de mescla
bituminosa en calent tipus AC16 SURF S 50/70.
- Aquest desviament tindrà una durada màxima de 2 mesos.
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.

138

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- 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 la Roca del Vallès, autorització
d’obres de tall de carretera i desviament provisional del trànsit, a la carretera BV-5001
del PK 25+155 al PK 25+533, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de La
Roca del Vallès (expedient núm. 2015/1983), 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 Ajuntament de la Roca del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Roca del Vallès (08430), carrer Catalunya, 18-24,
amb indicació dels recursos procedents.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, en resolució de l’expedient núm. 2015/2000.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 04/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló de data 26 de febrer de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV4315, tram urbà, al terme municipal de Santa Maria d'Oló (expedient núm. 2015/2000)
de:



Construcció de vorera i d’instal·lació de barana, al PK 0+730, marge esquerre.
Pintat de pas de vianants amb instal·lació de bandes transversals d'alerta, al PK
0+745, ambdós marges.

En data 19/03/2015 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 Santa Maria d'Oló en data 26 de
febrer 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:
Pintat de pas de vianants
- Es disposarà d’una franja de 15 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós
costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior.
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida.
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades
d’autobús.
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II.
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i
un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de vianants
amb una antelació suficient.
- Les bandes transversals d‘alerta compliran en tot moment allò que estableix l’Ordre
FOM/3053/2008, de 23 de setembre,” Instrucció Tècnica per la instal·lació de
reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta”
Construcció de vorera
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talús, la calçada i en general de tots
els elements funcionals de la carretera.
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- 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.
- 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.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- 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
- En quant a la tanca de protecció de vianants aquesta ha estat autoritzada com a
condició a complir dins l’expedient d’autorització 2015/709, amb les següents
condicions:
-

Entre la nova escala i la calçada de la carretera, s’ instal·larà una barana per a
vianants, per tal d’ evitar que els usuaris de l’ escala accedeixen directament a la
calçada de la carretera.

-

Aquesta barana restarà a més de metre i mig de la calçada de la carretera i no
suposarà cap perill pels usuaris de la carretera. A tal efecte, els extrems de la
barana es corbaran allunyant-se de la calçada de la carretera i no restaran en la
mateixa direcció de l’eix de la carretera

Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- 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.
- 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
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aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- 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).
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 Santa Maria d'Oló, autorització
per a la realització d’obres a la carretera BV-4315, tram urbà, al terme municipal de
Santa Maria d'Oló (expedient núm. 2015/2000) de:



Construcció de vorera i d’instal·lació de barana, al PK 0+730, marge esquerre.
Pintat de pas de vianants amb instal·lació de bandes transversals d'alerta, al PK
0+745, ambdós marges.
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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 Santa Maria d'Oló, amb
domicili a efectes de notificacions a Santa Maria d'Oló (08273), Av. Manuel López, 1
1r., amb indicació dels recursos procedents.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
T.M.G., en resolució de l’expedient núm. 2015/2216.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 09/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Sra. T.M.G. de la mateixa data, en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de conservació de façana i teulada d'edificació,
a la carretera BV-1123 al PK 4+150, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
de Castellbell i el Vilar (expedient núm. 2015/2216).
En data 24/03/2015 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. T.M.G. en data 9 de març de 2015 i d’acord
amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
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- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
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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 €
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), 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).
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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 la Sra. T.M.G., autorització d’obres de
conservació de façana i teulada d'edificació, a la carretera BV-1123 al PK 4+150,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellbell i el Vilar (expedient
núm. 2015/2216), 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 € (cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió
d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. T.M.G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, X, amb indicació dels recursos procedents.
40.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a l’Ajuntament del
Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2015/1169, de conformitat amb
l’informe tècnic emès per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.- 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 6 de febrer de 2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament del Masnou de data 3 de febrer de 2015, en el
qual sol·licita autorització per al pintat de dues marques vials a la calçada, abans del
pas de vianants existent entre els punts quilomètrics 0+010 i 0+033, ambdós sentits, a
la carretera BP-5002, tram urbà i travessera, al terme municipal de Masnou (expedient
núm. 2015/1169).
En data 3 de març de 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 Ajuntament del Masnou en data 3 de febrer de 2015 i
d’acord amb el que disposa l’articles 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels
motius que s'expressen a continuació:
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Aquestes marques no es troben a la norma 8.2.I.C “marques vials” de l’instrucció de
carreteres ni al Reglament general de circulació. No són cap marca vial homologada i,
per tant, no poden tenir la consideració de senyalització i per aixó no es poden pintar a
la calçada de la carretera. Si es pretèn reforçar la senyalització, haurà de ser la vertical
que, a més de complir amb la legalitatm tindrà molta més efectivitat.”
Atès el que disposa l’article 167 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres:
“Autoritzacions que afecten la calçada o el subsòl de la zona de domini públic:
Correspon a la persona titular de la carretera d'atorgar l'autorització per a la realització
d'obres o actuacions que afectin a la calçada o, en funció de les exigències del
sistema viari, afectin el subsòl de la zona de domini públic per a la implantació o la
construcció de les infraestructures imprescindibles per a la prestació de serveis públics
essencials.”
Atès el que disposa l’article 134 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament
del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, relatiu al catàleg oficial de
senyals de circulació:
“El Catàleg oficial de senyals de circulació s’ha d’ajustar a l’establert en les
reglamentacions i recomanacions internacionals en la matèria, així com a la regulació
bàsica establerta a l’efecte pels Ministeris de l’Interior i de Foment.
En l’esmentat catàleg s’especifica la forma i el significat dels senyals i, en el seu cas,
el seu color i disseny, així com les seves dimensions i els seus sistemes de col·locació.
Els senyals que poden ser utilitzats en les vies objecte de la legislació sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial hauran de complir les normes i
especificacions que s’estableixen en aquest reglament i en el Catàleg oficial de
senyals de circulació.
La forma, símbols i nomenclatura dels senyals, així com els documents que
constitueixen el Catàleg oficial de senyals de circulació, són els que figuren en l’annex
I”
Atès que l’Ordre ministerial de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2IC sobre marques vials, disposa que és un requisit fonamental de la senyalització la
seva homogeneïtat amb la finalitat de facilitar la seva immediata comprensió pels
usuaris fins i tot quan aquests es desplacin amb rapidesa.
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.- DENEGAR l’autorització per al pintat de dues marques vials a la calçada,
abans del pas de vianants existent entre els punts quilomètrics 0+010 i 0+033, ambdós
sentits, a la carretera BP-5002, tram urbà i travessera, al terme municipal del Masnou
(expedient núm. 2015/1169).
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament del Masnou, amb domicili a
efectes de notificacions a Masnou (08320), carrer Pg. Prat de la Riba, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
41.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació d’ofici de la garantia d’obres a
favor de l’empresa S.A. Reverté Productes Minerals, en resolució de l’expedient
2009/3366.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 28 de maig de 2009, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar a S.A. Reverté, Productes Minerals les obres
d’encreuament de calçada amb vehicles pesants, a la carretera BV-2116, al PK 1+870,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellet i la Gornal (expedient
número 2009/3366).
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà
una garantia de 15.000 euros que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, S.A. Reverté,
Productes Minerals serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit
i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis
ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres
d’encreuament de calçada amb vehicles pesants”.
En data 02/07/2009, l’empresa S.A. Reverté, Productes Minerals, constituí la garantia
a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 15.000 € (quinze mil
euros) (assentament núm. 1000159041).
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En data 12/02/2014 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el
còmput del període de garantia de 12 mesos
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 13/03/2015 han emès informe del següent
tenor literal:
“S’informa FAVORABLEMENT sobre la devolució de la garantia al titular de
l'autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs
executats.”
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, la devolució de la garantia,
vinculada a l’autorització atorgada en el seu moment, 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.- CANCEL·LAR, d’ofici, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta
Diputació per S.A. Reverté, Productes Minerals, per import de 15.000 € (quinze mil
euros), per respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient
número (2009/3366), així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats
directament o indirecta de les esmentades obres (data d’expedició 02/07/2009;
assentament número 1000159041).
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a S.A. Reverté, Productes Minerals, amb
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), carretera X, KM X, amb indicació dels
recursos procedents.
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Gironella dins del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per
l’establiment d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les
obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de
l’Ajuntament de l’actuació “Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i
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Gironella a la carretera BV-4132z. T.m. Gironella.T.M.Casserres”, i la definició de
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva
execució.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
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 € (cent mil euros).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.– APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
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DADES DE L’ACTUACIÓ

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació
Àmbit de concertació
Classe de recurs

Ajuntament de Gironella
P-0809100-A
Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i
Gironella a la carretera BV-4132z. TM Gironella-TM
Casserres
15/X/210057
146.555,22 EUR
2015
146.555,22 EUR
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic

Segon.– FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ Pla Xar xa d e Go verns loca ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, 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 08/01/2015 (núm. 5/15),
publicat al BOPB de 13/01/2015; 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 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE GIRONELLA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. David Font i Simon,
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Montserrat Morera i Camprubí.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de
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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 Gironella i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i
Gironella a la carretera BV-4132z. TM Gironella-TM Casserres”, redactat per la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC de 151.087,86 euros (IVA
inclòs).
V. L’ objecte del projecte és l’execució d’un camí de vianants paral·lel a la carretera BV4132z per tal de facilitar la mobilitat a peu entre el nucli de Cal Blau i el centre urbà de
Gironella de forma segura i adaptada.
Les principals actuacions previstes són: la construcció del camí al mateix nivell de la
calçada, la implantació d’una barrera de seguretat entre el vehicle i el vianant i un pas de
vianants elevat com a porta d’entrada a la zona urbana de Gironella per donar continuïtat
a l’itinerari.
VI. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ........
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. L’Ajuntament de Gironella i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de Gironella
P-0809100-A
Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i
Gironella a la carretera BV-4132z. TM GironellaTM Casserres
15/X/210057
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
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- 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 ferla efectiva.
2.

Obligacions de les parts

1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació
de
Diputació
Periodificació
Aplicació
pressupostària

Ajut econòmic
la

146.555,22 Eur
2015

146.555,22 Eur

G/50100/45301/76242 .................146.555,22 Eur

La Diputació de Barcelona serà l’ administració encarregada de contractar externament la
direcció facultativa de les obres. Talment, s’encarregarà de la coordinació de seguretat i
salut.
Les funcions de Direcció de les Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut que assumeix la
Diputació de Barcelona en virtut del present conveni, s’entén que és estrictament per les
obres contemplades al projecte redactat per la Diputació.
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera
BV-4132z, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Gironella l’execució de les obres contingudes
al Projecte constructiu d’ “Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i Gironella a la
carretera BV-4132z. TM Gironella-TM Casserres”, no tenint validesa l’autorització per
l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada a l’esmentat Projecte.
2.

Per part de l’ens destinatari

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’Ajuntament de Gironella serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del Projecte constructiu ”Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau
i Gironella a la carretera BV-4132z. TM Gironella-TM Casserres”, amb un PEC de
151.087,86 euros (IVA inclòs).
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Gironella a l’execució de les obres és de quatre
mil cinc-cents trenta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (4.532,64 €).
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre
l’aportació municipal, sense necessitat de subscriure una nova addenda.
L’ Ajuntament de Gironella notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat l’adjudicació del contracte d’obres.
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En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Gironella.
L’Ajuntament de Gironella s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el
Projecte constructiu ”Itinerari de vianants entre el nucli de Cal Blau i Gironella a la carretera
BV-4132z. TM Gironella-TM Casserres”, seguint les instruccions de la Direcció de les obres.
Així mateix l’ Ajuntament de Gironella, es farà càrrec de les actuacions necessàries en ordre
a l’expropiació forçosa i/o ocupació temporal de tots aquells terrenys de titularitat privada
afectats per les obres, d’acord amb la relació de bens i drets afectats continguda al projecte
constructiu, que es relaciona a continuació:
a. Finques 1, 2, 4, 5 i 6 situades al terme municipal de Gironella, expropiació per
ocupació definitiva.
b. Finca 3 situada al terme municipal de Casserres, ocupació temporal durant l’execució
de l’obra.
3.

Conservació i manteniment

Un cop finalitzades les obres del present conveni la Diputació de Barcelona s’encarregarà
de la conservació i manteniment de la calçada i pavimentació del camí, del drenatge de la
carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa i de les contencions de vehicles i
vianants.
L’Ajuntament de Gironella s’encarregarà de la conservació de les voreres en sòl urbà.
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

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

Pagament

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

Gestió i aplicació de romanents

En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. 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

1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips
de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10.Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes

157

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
-

La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
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-

La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 146.555,22€ (CENT QUARANTASIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC euros amb VINT-I-DOS cèntims) que es
farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76242 del vigent
pressupost de la Corporació.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la reducció
de l’ajut econòmic concedit per a realitzar l’actuació 13/X/96200 “Adquisició de
contenidors per a la recollida selectiva del municipi de Santa Coloma de
Gramenet”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, per un import de 154,29 € (cent cinquanta-quatre euros amb
vint-i-nou cèntims, aprovat per acord núm. 383/13 de la Junta de Govern de data
25 de juliol de 2013.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
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En el marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han
decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de concertació
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria
de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició
d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.
En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de data 25 de juliol de 2013 es va
aprovar un dictamen (ref. reg. 383/13) pel qual es concedeix un ajut econòmic de
400.000,00 € (quatre-cents mil euros) a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
per realitzar l’actuació “Adquisició de contenidors per a la recollida selectiva del
municipi de Santa Coloma de Gramenet” (13/X/96200), així com la formalització del
corresponen conveni.
En data 25 de Juliol de 2014, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va
presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona la documentació
justificativa de les despeses efectuades per un import total de 399.845,74 € (tres-cents
noranta-nou mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims), una
vegada finalitzada dita l’actuació.
Atès que verificada la documentació presentada, l’actuació “Adquisició de contenidors
per a la recollida selectiva del municipi de Santa Coloma de Gramenet” s’ha realitzat
de forma satisfactòria per part de l’ens destinatari de l’ajut.
Atès que per escrit de data 26 de setembre de 2014, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet ens comunica una resolució d’Alcaldia en la qual es dóna per finalitzada
l’actuació “Adquisició de contenidors per a la recollida selectiva del municipi de Santa
Coloma de Gramenet” (13/X/96200), havent justificat despeses per un import de
399.845,71 € (tres-cents noranta-nou mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb setantaun cèntims) i concluint que al no tenir més despeses a justificar s’anul·li el compromís
d’ingrés pel saldo restant de 154,29 € (cent cinquanta-quatre euros amb vint-i-nou
cèntims).
Per tant, vist l’exposat anteriorment es proposa procedir a la liquidació i tancament de
l’expedient esmentat, reduint l’ajut concedit per un import de 154,29 € (cent cinquantaquatre euros amb vint-i-nou cèntims), per menor import justificat, al existir saldo per la
diferència entre l’import concedit i l’import efectivament justificat. Així mateix, cal dir
que aquest import no s’ha incorporat al pressupost de l’any 2015.
Vist l’apartat 12.2. b) 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).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.– APROVAR la reducció de l’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, amb el detall següent:
Codi
Xarxa

13/X/96200

Ens

Aj.
Sta.
Coloma de
Gramenet

NIF

Actuació

Import de
l’ajut

Import
justificat

Import
de la
reducció

P0824500C

Adquisició
de
contenidors per
a la recollida
selectiva
del
municipi de Sta.
Coloma
de
Gramenet

400.000,00
€

399.845,71
€

154,29 €

Segon.– NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada.
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 25 minuts.
Vist i Plau
El President,
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