Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN EN FUNCIONS
DEL DIA 25 DE JUNY DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 25 de juny 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 en funcions de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència del seu president en funcions, senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb
l’assistència de la Vicepresidenta primera en funcions, senyora Mireia Solsona i
Garriga, Vicepresidenta segona en funcions, senyora Mercè Conesa i Pagès,
Vicepresident tercer en funcions, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart
en funcions, senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades en funcions,
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 en funcions, 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 en funcions, Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat.
Excusen la seva absència els diputats en funcions, senyor Gerard Ardanuy i Mata i
senyora Mercè Rius i Serra.
Oberta la sessió pel Sr. President en funcions, 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 11 de juny de 2015.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple, designar representant de la
Diputació de Barcelona en la Junta General d’Accionistes de la Societat
Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament SL, a celebrar el proper dia
30 de juny de 2015, i deixar sense efecte la delegació efectuada per a la sessió
del dit òrgan del dia 10 de juny de 2015, que no es va celebrar.

3.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el procediment núm.
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291/2014, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació de
Barcelona contra la Sentència núm. 150/2014, de 8 de juliol, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el procediment ordinari
603/2010 instat pel senyor D.C.T. contra la Resolució de data 13 d’octubre de
2010 que va estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys físics i materials soferts com a conseqüència de l’accident
de trànsit succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre circulava amb el seu vehicle
per la carretera BV-5156, concretament pel pont sobre el riu Congost.
4.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència,
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el procediment abreujat
424/2013-3, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor J.U.A. contra la presumpta desestimació per silenci administratiu del
recurs d’alçada que impugnava els resultats de la convocatòria per a l’ocupació
del lloc de “cap de la unitat sector conservació Berga-Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures”.

5.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència,
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el procediment número 78/2009, que
desestima el recurs interposat per “Endesa Distribución Electrica, S.L.U.” contra
la resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques (CPTOP)
d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de Figaró-Montmany, on la
Diputació de Barcelona és part codemandada.

6.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència,
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal
Suprem, que desestima el recurs de cassació 2809/2013 interposat pel senyor
J.F.F.X. contra la sentència dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu
número 150/10 i acumulat número 415/10, contra els acords del Jurat
d’Expropiació Forçosa de Catalunya, sobre el preu just en la retasació d’una
finca situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5146/15, de data 26 de maig,
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució
de la Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, de data 26 de febrer de
2015, que acorda desestimar les sol·licituds d’exempció presentades per la
Diputació de Barcelona els anys 2008-2013, en relació amb l’immoble, propietat
de la corporació, ubicat a la Plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 i gira noves
liquidacions (anys 2008 a 2015 ambdós inclosos), aplicant de forma restrictiva la
bonificació del 95 % sobre la superfície directament afectada a l’ensenyament
universitari.
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Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació
del termini per presentar sol·licituds del recurs “Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local” del Catàleg de serveis de l’any 2015, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

9.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, amb termini màxim d’execució fins el 30/04/2015
i de justificació fins el 30/06/2015, i habilitar període d’audiència pública.

10.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la concessió
d’ajuts en el marc del Programa complementari de finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015, en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”.

Oficina de Difusió Artística
11.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la subsanació de tres
omissions en l’acord de resolució de la convocatòria per a la concessió de
subvencions als projectes de comunicació i públics i als programes educatius,
socials i comunitaris de les polítiques de difusió artística, adoptat per la Junta de
Govern en la seva sessió de data 11 de juny de 2015 (acord núm. 354/15).

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple (Bases) i de la Presidència
(Convocatòria), aprovar la Convocatòria i les Bases Reguladores per a
l’atorgament del Premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació de Barcelona
per a l’any 2015, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objectiu de fomentar la creació d’aplicacions mòbils innovadores, basades
preferentment en dades obertes.

Servei de Programació
13.

Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per subprogrames del
1r. trimestre de l’any 2015.

14.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la modificació de l’Annex III del
conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Banco de Sabadell, SA,
en el marc de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, aprovada pel Ple
en sessió ordinària de data 31 de gener de 2014 per als exercicis 2013-2014- i
modificat i prorrogat per al 2015, mitjançant addenda aprovada per acord plenari,
en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2015.
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Programa de Crèdit Local
15.

EL MASNOU.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 54.762,60 €, a l'Ajuntament del Masnou, a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.

16.

IGUALADA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 76.170,84 €, a l'Ajuntament d’Igualada, a l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.

Caixa de Crèdit
17.

IGUALADA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, per a finançar l’actuació local
“Gespa artificial camp futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
18.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar la cessió d’ús
en precari, a favor de l’Associació Social ASOCROM, del local número 2 de
l’edifici del carrer Villarroel, núm. 10, de Barcelona, propietat de la Diputació de
Barcelona.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
19.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Coprosa Grupo, en resolució de l’expedient núm. 2015/2897.

20.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
F.N.M., en resolució de l’expedient núm. 2015/2944.

21.

Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
F.V.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/3414.

22.

Dictamen que proposa aprovar una autorització, a favor de Construccions
Deumal S.A., de talls de carril esporàdics amb semàfors per obres de
construcció d’un pas de vianants paral·lel a la carretera BV-5001, en resolució de
l’expedient núm. 2015/3416.
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals
23.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes,
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic,
instal·lacions calderes de biomassa i Entitats Culturals situades en l’àmbit dels
parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2015, per un import
de 335.389,81 €.

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
24.

Dictamen que proposa, per delegació del Ple (Bases) i de la Presidència
(Convocatòria), aprovar les Bases específiques i la Convocatòria de la Dinovena
Edició dels Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de
Barcelona 2015, per un import de 14.000 €.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 11 de juny de 2015.- Pel Sr.
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 11 de juny 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, designar representant de la
Diputació de Barcelona en la Junta General d’Accionistes de la Societat
Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament SL, a celebrar el proper dia
30 de juny de 2015, i deixar sense efecte la delegació efectuada per a la sessió
del dit òrgan del dia 10 de juny de 2015, que no es va celebrar.- La Junta de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en la societat Berguedà Iniciatives,
Societat de Desenvolupament S.L, per la Diputada Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga.
La Societat va convocar inicialment sessió de la Junta General d’Accionistes per al dia
10.6.2015, Junta que no es va celebrar, convocant-se una nova Junta d’accionistes
per al proper dia 30.6.2015.
En no poder assistir la Sra. Solsona a la Junta del dia 10.6.2015, per Decret de la
Presidència de data 29.5.2015, dictat en virtut de l’apartat 2.4.b) de la refosa 1/2015,
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència de data sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 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 Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del
Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de
ratificació, en la propera sessió, es va designar representant de la Diputació de
Barcelona, només per a aquella sessió, a la Sra. Rosa Serra Rotés, Coordinadora d
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Decret que va ser ratificat per la Junta de
Govern en la sessió del dia 11.6.2015, delegació que ara cal deixar sense efecte.
Donant-se la circumstància que tampoc a la Junta del dia 30.6.2015, la Sra. Solsona
podrà assistir, i resultant que el motiu de la Junta d’accionistes és la liquidació i
dissolució de la Societat Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament S.L,
societat que d’altra banda forma part del sector públic de la Corporació.
Atès que la competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representació en els ens i organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern.
Atès que d’acord amb l’apartat 3.2 del Protocol de designació i actuació dels
representants de la Diputació de Barcelona en altres ens, aprovat per la Junta de
Govern en la sessió de data 18.12.2014, s’ha procedit a sol·licitar de la Coordinació
General, a través de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, la
corresponent autorització de delegació i aquesta, tot considerant l’excepcionalitat del
fet, ha estat autoritzada en favor de la Sra. Rosa Serra Rotés.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Deixar sense efecte la delegació efectuada per a la representació de la
Diputació de Barcelona en la Junta d’accionistes convocada per al dia 10.6.2015, per
la societat Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament S.L. efectuada en favor
de la Sra. Rosa Serra Rotés, donat que la Junta no es va celebrar.
Segon.- Delegar la representació de la Diputació de Barcelona en la Junta General
d’Accionistes convocada per al proper dia 30.6.2015 per la societat Berguedà
Iniciatives, Societat de Desenvolupament S.L, en la Sra. Rosa Serra Rotés,
Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en substitució de la Sra.
Mireia Solsona Garriga.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Societat i a les persones interessades, per al
seu coneixement i efectes legals oportuns.
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3. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el procediment núm.
291/2014, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació de
Barcelona contra la Sentència núm. 150/2014, de 8 de juliol, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el procediment ordinari
603/2010 instat pel senyor D.C.T. contra la Resolució de data 13 d’octubre de
2010 que va estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys físics i materials soferts com a conseqüència de l’accident
de trànsit succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre circulava amb el seu vehicle
per la carretera BV-5156, concretament pel pont sobre el riu Congost.- La Junta
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència en el
procediment núm. 291/2014, que desestima el recurs de apel·lació interposat per la
Diputació de Barcelona contra la Sentència núm. 150/2014, de 8 de juliol, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, en el procediment ordinari
603/2010, que estimava parcialment el recurs formulat pel senyor D.C.T contra la
Resolució de data 13 d’octubre de 2010 i condemna a la Diputació a pagar 47.627,26
euros en concepte de responsabilitat patrimonial, pels danys físics i materials soferts
com a conseqüència de l’accident de trànsit succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre
circulava amb el seu vehicle per la carretera BV-5156, concretament pel pont sobre el
riu Congost.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
desprèn la influència que ha tingut en l’accident, tant l’excés de velocitat com el
deficient estat de les baranes del pont, que pràcticament eren inútils per a detenir
qualsevol col·lisió que s’hagués produït, i, per tant, es conclou que existeix una
connexió causal entre el funcionament del servei públic i els danys produïts.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada en el procediment
núm. 291/2014, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment
núm. 291/2014, que desestima el recurs de apel·lació interposat per la Diputació de
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Barcelona contra la Sentència núm. 150/2014, de 8 de juliol, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, en el procediment ordinari 603/2010,
que estimava parcialment el recurs formulat pel senyor D.C.T contra la Resolució de
data 13 d’octubre de 2010 i condemna a la Diputació a pagar 47.627,26 euros en
concepte de responsabilitat patrimonial, pels danys físics i materials soferts com a
conseqüència de l’accident de trànsit succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre
circulava amb el seu vehicle per la carretera BV-5156, concretament pel pont sobre el
riu Congost.
Segon. PROCEDIR A L’EXECUCIÓ de la sentència ferma en els seus estrictes
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als
efectes legals oportuns.
4. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència,
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el procediment abreujat
424/2013-3, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor J.U.A. contra la presumpta desestimació per silenci administratiu del
recurs d’alçada que impugnava els resultats de la convocatòria per a l’ocupació
del lloc de “cap de la unitat sector conservació Berga-Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures”.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat 424/2013-3 què desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor J.U.A., contra la presumpta desestimació per silenci administratiu
del recurs d’alçada que impugnava els resultats de la convocatòria per a l’ocupació del
lloc de Cap de la unitat sector conservació Berga-Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no ha quedat acreditat en el present procés que l’òrgan qualificador
incorri en vulneració dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en les seves valoracions
ni que, més allà del legítim exercici de la seva estricta independència, discrecionalitat
tècnica i objectivitat reconegudes normativament a favor del mateix davant la
presumible imparcialitat i especialitat dels seus components incorri tampoc en una
suposada arbitrarietat o desviació de poder.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
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d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat 424/2013-3 que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor J.U.A. contra la presumpta desestimació per silenci
administratiu del recurs d’alçada que impugnava els resultats de la convocatòria per a
l’ocupació del lloc de Cap de la unitat sector conservació Berga-Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
5. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència,
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el procediment número 78/2009, que
desestima el recurs interposat per “Endesa Distribución Electrica, S.L.U.” contra
la resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques (CPTOP)
d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de Figaró-Montmany, on la
Diputació de Barcelona és part codemandada.- La Junta de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
La Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència
en el procediment número 78/2009, que desestima el recurs interposat per “Endesa
Distribución Electrica, S.L.U.” contra la resolució de la Conselleria de Política Territorial
i Obres Públiques de data 11 de desembre de 2008, per la qual s’aprova definitivament
el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, on la
Diputació de Barcelona és part codemandada.
Vist que, en els fonaments de dret de la referida sentència s’estableix que es tracta
d’un Pla Especial territorial de l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), que té per objecte la
protecció del medi ambient i que es tramita i aprova en els termes establerts en els
articles 3,4 i 5 de la Llei 12/1985 de 13 de juny d’Espais Naturals Protegits i que cap de
les mesures establertes en els mencionats preceptes del Pla és irracional o
desproporcionada, en atenció als valors especials que el Pla Especial vol protegir.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el procediment número 78/2009, que desestima el recurs interposat per “Endesa
Distribución Electrica, S.L.U.” contra la resolució de la Conselleria de Política Territorial
i Obres Públiques de data 11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, on la
Diputació de Barcelona és part codemandada
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als
efectes legals oportuns.
6. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència,
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal
Suprem, que desestima el recurs de cassació 2809/2013 interposat pel senyor
J.F.F.X. contra la sentència dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu
número 150/10 i acumulat número 415/10, contra els acords del Jurat
d’Expropiació Forçosa de Catalunya, sobre el preu just en la retasació d’una
finca situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès.- La Junta de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, ha dictat sentència el dia 8 de
juny de 2015 desestimant el recurs de cassació 2809/2013 interposat pel senyor
J.F.F.X contra la sentència dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu
número 150/10 i acumulat número 415/10, contra els acords del Jurat d’Expropiació
Forçosa de Catalunya, sobre el preu just en la retasació d’una finca situada en el
terme municipal de Cerdanyola del Vallès.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència del
Tribunal Suprem, la sentència impugnada no ha incorregut en incongruència, ni ha
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infringit la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, ni la Llei d’expropiació forçosa.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Suprem, Sala Contenciosa
Administrativa, el dia 8 de juny de 2015 desestimant el recurs de cassació 2809/2013
interposat pel senyor J.F.F.X contra la sentència dictada per la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós
administratiu número 150/10 i acumulat número 415/10, contra els acords del Jurat
d’Expropiació Forçosa de Catalunya, sobre el preu just en la retasació d’una finca
situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Suprem als efectes legals oportuns.
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5146/15, de data 26 de maig,
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució
de la Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, de data 26 de febrer de
2015, que acorda desestimar les sol·licituds d’exempció presentades per la
Diputació de Barcelona els anys 2008-2013, en relació amb l’immoble, propietat
de la corporació, ubicat a la Plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 i gira noves
liquidacions (anys 2008 a 2015 ambdós inclosos), aplicant de forma restrictiva la
bonificació del 95 % sobre la superfície directament afectada a l’ensenyament
universitari.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en
funcions, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal
següent:
En data 20 de maig de 1997, es va elevar a escriptura pública el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que acordava
la construcció del nou edifici de l’Institut del Teatre a càrrec de la Diputació i que es
constituiria un dret de superfície amb opció de compra a favor de la Diputació de
Barcelona. És a dir, la Diputació de Barcelona construiria l’edifici i es convertiria en
propietària de la construcció mentre que l’Ajuntament mantenia la propietat del sòl,
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sense perjudici que, dins d’un termini de 30 anys, la Diputació de Barcelona pogués
exercir l’opció de compra de la parcel·la on s’ubicava l’edificació.
A més a més, s’establia la utilització d’espais d’ús comú entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, així com la constitució d’una comissió de seguiment del
Projecte del nou edifici integrada per representants d’ambdues institucions tal i com
consta en la clàusula sisena del conveni.
D’aquesta manera l’Ajuntament de Barcelona, que aportava el terreny i la Diputació de
Barcelona que aportava la construcció, aconseguien la construcció de la nova seu de
l’Institut del Teatre que està afecta a serveis educatius.
En data 21 de desembre de 2009, la Diputació de Barcelona va sol·licitar davant de
l’Ajuntament de Barcelona l’aplicació de l’exempció de l’article 62 punt 1.a) del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), en relació al
pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) respecte de la seu de l’Institut del Teatre,
situada a la Plaça Margarida Xirgu, núm. 7 de Barcelona ja que entenia que reunia els
dos requisits exigits per gaudir-ne:
1.
2.

Que l’edifici era propietat de la Diputació de Barcelona (un ens local).
Que l’edifici estava afecta als serveis educatius.

En resposta a aquesta sol·licitud, en data 17 de gener de 2011, l’Ajuntament de
Barcelona va notificar a la Diputació de Barcelona la proposta de resolució respecte de
la petició efectuada, en la qual denegava el benefici fiscal sol·licitat ja que entenia que
la Diputació de Barcelona no era propietària de l’immoble contra la qual es van
presentar al·legacions i, posteriorment, recurs d’alçada.
Anualment, la Diputació de Barcelona ha interposat recursos d’alçada contra les
liquidacions de l’IBI sol·licitant l’aplicació de l’exempció de l’article 62.1.a) del TRLHL i,
addicionalment i de forma subsidiària, ha sol·licitat, en termini i forma, l’exempció de
l’article 62.2.a) del mateix text legal i la bonificació recollida en l’Ordenança Fiscal
reguladora de l’Impost sobre béns Immobles en l’article 9è. 7 de l’OF-IBI de Barcelona
prevista pels immobles afectes a l’ensenyament universitari, incloent, així mateix
també, el percentatge de superfície destinada tant als estudis universitaris com a
l’ensenyament secundari obligatori.
Finalment, mitjançant Resolució de data 26 de febrer de 2015, notificada el dia 8 d’abril
de 2015, l’Ajuntament de Barcelona primer desestima les sol·licituds d’exempció dels
articles 62 punt 1.a) (immobles propietat d’entitats locals directament afectes a serveis
educatius) i 62.2.a) del TRLHL (exempció per als béns immobles destinats a
ensenyament per centres docents acollits al règim de concert educatiu), en segon
terme, reconeix la sol·licitud de bonificació del 95% en la quota de l’IBI sobre la
superfície de l’immoble directament afecta a l’ensenyament universitari i, en tercer lloc,
s’anul·len les liquidacions dels exercicis 2008 a 2013 en relació a l’immoble ubicat
Plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 (Ref. Cadastral 9505415DF2890F0001BZ) i, per
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últim, es giren noves liquidacions aplicant la bonificació del 95 % sobre la superfície
directament afecte a l’ensenyament universitari.
Tot i així, aquesta Corporació considera incorrecta aquesta resolució doncs s’estima
que sí es té dret a les exempcions i a la bonificació sol·licitades.
S’ha de fer constar que l’Institut Municipal d’Hisenda en la resolució de 26 de febrer de
2015 no es limita a emetre noves liquidacions dels IBI’s dels anys 2008-2013,
(958.726,88 €) sinó gira una nova liquidació pels anys 2014 (187.196,27€) i 2015
(203.805,39€) aplicant els criteris adoptats en la Resolució de 26 de febrer de 2015,
cosa que significa no haver resolt expressament el recurs interposat el 20 de febrer de
2014 contra la liquidació de l’IBI de 2014.
Pel que fa a l’IBI 2014 i l’IBI 2015, la nova liquidació és un nou acte administratiu per la
qual cosa en data 30 d’abril de 2015 es va interposar, en temps i forma, els recursos
d’alçada oportuns sense, que a data d’avui, hagin estat resolts, no obstant això, no
pertoca recórrer aquestes liquidacions per no haver transcorregut encara el termini que
té l’Ajuntament de Barcelona per resoldre els recursos.
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) la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
Corporació.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial
Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la Corporació en el procediment 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. Interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució emesa en data
26 de febrer de 2015 per la Tinent d’Alcalde en la qual l’Ajuntament de Barcelona
desestima les sol·licituds d’exempció presentades els anys 2008-2013 en relació a
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l’immoble
ubicat
Plaça
Margarida
Xirgu,
núm.
6-8
(Ref.
Cadastral
9505415DF2890F0001BZ) i gira noves liquidacions (anys 2008 a 2015 ambdós
inclosos) aplicant de forma restrictiva la bonificació del 95 % sobre la superfície
directament afecte a l’ensenyament universitari, en base a les consideracions
contingudes en la part expositiva de la present resolució.
Segon. Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la
representació, de la Corporació en aquest recurs.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
8. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del termini per presentar sol·licituds del recurs “Plans i projectes
per al desenvolupament cultural local” del Catàleg de serveis de l’any 2015, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat per a la Cooperació Local en funcions,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 27 de novembre de
2014, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg
de serveis de l'any 2015, el seu regim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de desembre de 2014).
El Catàleg de serveis es una relació ordenada amb vocació d'exhaustivitat dels
recursos concertables identificats per les àrees sectorials que la Diputació publica
periòdicament a fi de satisfer les demandes i necessitats dels governs locals, tant pel
que fa a recursos econòmics com tècnics i materials.
Per a cada recurs, el Catàleg proporciona una informació determinada, entre la que
s’hi inclou el termini per presentar sol·licituds.
Respecte del recurs tècnic inclòs en el Catàleg “Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local”, que gestiona l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals,
adscrita a la Gerència de Serveis de Cultura, el termini que s’estableix per a presentar
sol·licituds és el 30 de setembre de 2015.
Vist l’informe que el cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals ha fet arribar a la
Direcció de Serveis de Cooperació Local, i que es reprodueix a continuació:
“La Gerència de Serveis de Cultura, des de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
com a centre gestor, oferta en el marc del Catàleg de Serveis 2015 de la Xarxa de
Governs Locals el recurs “Plans i projecte per al desenvolupament cultural local” (codi
recurs 5151).
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Els plans i projectes per al desenvolupament cultural local tenen com a objectiu donar
resposta a les demandes dels ens locals sobre les polítiques i els projectes culturals
com a eines de reflexió per establir, a mitjà i a llarg termini, nous processos de
dinamització i transformació cultural, social i econòmica al territori.
Es tracta d’un recurs tècnic que inclou:
- Plans d'acció cultural
- Plans d'equipaments culturals
- Plans d'usos d'equipaments culturals
- Eines de suport a la gestió dels equipaments culturals: reglaments, anàlisi de costos,
ús temporal d'espais buits.
- Altres assessoraments específics
El calendari electoral local al llarg del 2015 ha provocat un important descens en les
peticions d’aquest recurs aquest primer semestre de l’any però la constitució dels nous
consistoris fa preveure que el gruix de les demandes arribarà durant l’últim trimestre de
l’any amb els nous equips de govern.
Donat que el termini de sol·licitud d’aquest recurs tècnic finalitza el 30 de setembre del
2015, el centre gestor estima que moltes de les demandes quedaran fora i els ens
locals les faran arribar a través d’altres canals no formalitzats (peticions directes als
diputats o responsables d’àrea, instàncies genèriques, etc).
Per tal de poder recollir aquestes demandes i formalitzar-les segons el protocol del
Catàleg de Serveis, es proposa prorrogar el termini de sol·licitud del recurs fins a finals
d’any, de manera que no calgui fer esperar als ens locals fins a la publicació del
catàleg 2016.
Vistes les explicacions recollides en l’informe del centre gestor, es considera que cal
promoure la modificació del termini de sol·licitud del recurs “Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local”, i establir-lo en el 31 de desembre de 2015. Això
comporta també la modificació del Capítol 11 “Taula de terminis màxims” del règim
regulador del Catàleg.
La present proposta es justifica en la circumstància que convé modificar el termini de
sol·licitud del recurs el més aviat possible, per tal que els ens destinataris en tinguin
coneixement i puguin planificar-se i adequar les seves expectatives, raó per la qual la
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Vist l’apartat 12.3.c) 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, 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” en el sentit d’establir el 31 de desembre de 2015 com a termini per
presentar sol·licituds del recurs següent:

Recurs
Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local

Tipus de
recurs
Recurs
tècnic

Classe de recurs

Unitat prestadora

Redacció de plans,
projectes i informes

Oficina d’Estudis i
Recursos Culturals

Segon.- MODIFICAR el termini de sol·licitud del recurs “Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local” que figura en el Capítol 11 del règim del Catàleg de
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el sentit
següent:
On diu:
“
Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local
“

Recurs
tècnic

Redacció de plans,
projectes i informes

30/09/2015

Recurs
tècnic

Redacció de plans,
projectes i informes

31/12/2015

Ha de dir:
“
Plans i projectes per al
desenvolupament cultural local
“

Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació dels acords
anteriors.
9. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini màxim d’execució fins el
30/04/2015 i de justificació fins el 30/06/2015, i habilitar període d’audiència
pública.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat per a
la Cooperació Local en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de maig de 2014,
va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
D’acord amb l’article 27 del règim regulador de la convocatòria, el període d’execució
de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014, llevat de les
actuacions pluriennals, i el de justificació, fins el 31 de març de 2015.
Així mateix, per a les actuacions objecte d’ajuts econòmics d’execució pluriennal del
Catàleg de serveis de l’any 2013, el període d’execució de les actuacions comprenia
de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2014, i el de justificació, fins el 31 de
març de 2015.
Mitjançant decret s’han prorrogat els terminis d’execució i de justificació de diverses
actuacions objecte d’ajut dels Catàlegs del anys 2014 i 2013, fins el 30 d’abril de 2015
i el 30 de juny de 2015, respectivament (ref. registre núm. 9530/14, 12245/14, 193/15,
1095/15, 2047/15, 4458/15 i 4459/15).
D’acord amb les dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa
“SIGC” d’aquesta Diputació el 12 de juny de 2015, respecte d’aquests ajuts, resten
com a pendents de proposar el pagament per part dels corresponents centres gestors,
bé en la seva totalitat, bé parcialment, els ajuts que es relacionen en els acords primer
i segon d’aquest dictamen.
La manca de la proposta de pagament pot ser deguda a la concurrència d’alguna
d’aquestes causes:
-

L’ens destinatari no ha presentat la justificació de l’ajut, i tampoc no hi ha renunciat.
L’ens ha justificat part de l’ajut, restant un saldo pendent.
L’ens ha justificat l’ajut, però aquesta justificació encara no ha entrat en la
Diputació de Barcelona i/o el centre gestor no l’ha verificat.
L’ens ha justificat l’ajut, però se li ha requerit l’esmena, i aquesta esmena està
pendent de presentar-se i/o que la verifiqui el centre gestor.
L’ens ha presentat la renúncia a l’ajut, però no s’ha tramitat la baixa.

L’article 36 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any
2014 estableix el següent:
“
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop
transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona la liquidació provisional, i s’habilitarà un termini
de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també,
per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent amb l’advertiment que, de no
fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
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2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent
ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent
reintegrament dels imports abonats.
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas d’existir
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari
dels ajuts, s’efectuï la compensació.”
D’acord amb aquest article, la liquidació provisional dels ajuts hauria d’aprovar-se un
cop transcorregut el termini màxim de justificació; és a dir, 30 de juny de 2015.
No obstant, si aquesta liquidació provisional s’aprova transcorregut el termini de
justificació, el fet excepcional de la constitució de la nova corporació comportarà que
l’inici del procediment de liquidació es perllongui fins al setembre, la qual cosa deixaria
sense cobertura jurídica les justificacions que es poguessin presentar en aquest
interval de temps i podria anar en detriment d’una adequada execució del pressupost
de l’any 2015.
Per contra, aprovar la liquidació provisional en la última Junta de Govern disponible
abans de la constitució de la nova corporació no menyscaba els drets dels ens
beneficiaris d’ajuts, que segueixen disposant fins a la fi del termini establert per a
justificar, ni afecta al tràmit d’audiència, que en tot cas s’iniciarà un cop transcorri el
termini de justificació.
En aquest sentit, l’article 70.3 del Reial Decret 887/2006, que aprova el Reglament de
la Llei General de Subvencions, estableix que, transcorregut el termini de justificació,
es requerirà al beneficiari per a què la presenti, però no diu res sobre el moment en
què s’han de determinar els imports pendents de justificar.
Per tant, donada la concurrència de l’excepcionalitat que representa la constitució de
la nova corporació, s’entén que aquesta liquidació provisional es pot aprovar en la
Junta de Govern en funcions que se celebrarà el 25 de juny de 2015, última del
mandat en què es podran sotmetre assumptes a la seva consideració, atès que, en
cas contrari, l’inici del procediment de liquidació dels ajuts es perllongaria
excessivament.
La present proposta es justifica en la circumstància que l’aprovació de la liquidació
provisional després de la constitució de la nova corporació comportaria que l’inici del
procediment de liquidació es perllongués fins al setembre, la qual cosa deixaria sense
cobertura jurídica les justificacions que es poguessin presentar en aquest interval de
temps i podria anar en detriment d’una adequada execució del pressupost de l’any
2015; raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un
perjudici rellevant per a l’adequada administració del servei i, en conseqüència, per a
l’interès públic.
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Vistos els apartats 12.2.c) i 12.3.c) 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),
que atribueixen la competència, respectivament, a la Junta de Govern per aprovar la
liquidació de Catàlegs de concertació i al diputat delegat per a la Cooperació Local per
elevar a la Junta de Govern la referida liquidació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a
continuació, els quals s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de
2014 i el 30 d’abril de 2015, i justificar com a màxim el 30 de juny de 2015, i que,
d’acord amb les dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa
“SIGC” d’aquesta Diputació el 12 de juny de 2015, resten com a pendents de proposar
el pagament.
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NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

P5826801B

14/Y/107524

Sensibilització en l'educació
al desenvolupament al
Berguedà

6.000,00

6.000,00

G/10400/92400/46750

1403001837

61

Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament

Q0801811A 14/Y/104158

Centre de Serveis avançats
a les empreses del Garraf

78.344,00

78.344,00

G/30103/43300/46750

1403001809

21

Servei de Teixit
Productiu

P0800100J

14/Y/107941

Integració amb el servei
MUX i implantació volants
d'empadronament síncrono

10.285,00

10.285,00

G/20300/49100/46250

1403001880

21

P0800100J

14/Y/107554

Tractament de vegetació de
parcel·les no edificades de
Les Carpes, Can Villalba i
Sant Miquel

7.272,55

7.272,55

G/50405/17200/46250

1403001850

1

P0800100J

14/Y/106586

Actuacions municipals
seguretat alimentària

2.250,00

2.250,00

G/60401/31100/46250

1403001797

1

P0800200H

14/Y/105238

Material Gimnàs, fitness per
sala polivalent

2.100,00

771,31

G/30400/34200/76250

1403001811

86

Ajuntament d'Alella P0800300F

14/Y/105680

accions de difusió mercat
de divendres

700,00

700,00

G/30300/43100/46250

1403001793

2

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

14/Y/107940

Integració tramitador
d'expedients municipals
amb GIA

15.999,83

15.999,83

G/20300/49100/46250

1403001880

20

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

14/Y/105687

Dinamització Mercat
Itinerant, Productes de la
terra d'Arenys de Mar

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

7

Ens destinatari
Agència de
Desenvolupament
del Berguedà
Agència de
Desenvolupament
Econòmic del
Garraf
Ajuntament
d'Abrera

Ajuntament
d'Abrera
Ajuntament
d'Abrera
Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

20

Posició

Centre gestor

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Servei de Salut
Pública
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina de Mercats
i Fires Locals
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina de Mercats
i Fires Locals

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

14/Y/107605

Ajuntament
d'Arenys de Munt

P0800700G 14/Y/105690

Ajuntament
d'Arenys de Munt

P0800700G 14/Y/105242

Ajuntament
d'Arenys de Munt

P0800700G 14/Y/107553

Ajuntament
d'Arenys de Munt

P0800700G 14/Y/105505

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

14/Y/105569

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

14/Y/105570

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

14/Y/105321

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

14/Y/105320

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

13.000,00

13.000,00

G/13102/33300/46250

1403001876

1

1.500,00

1.500,00

G/30300/43100/46250

1403001793

10

Material esportiu
inventariable 2014

3.400,00

3.400,00

G/30400/34200/76250

1403001811

82

Tractament vegetació zones
verdes municipals

14.223,23

14.223,23

G/50405/17200/46250

1403001850

2

700,00

700,00

G/30300/43100/46250

1403001795

5

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

11

Oficina de Mercats
i Fires Locals

1.500,00

1.500,00

G/30300/43100/46250

1403001793

12

Oficina de Mercats
i Fires Locals

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

7

Servei de Comerç
Urbà

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

8

Servei de Comerç
Urbà

Actuació
FONS INDUSTRIAL
TÈXTIL DE CATALUNYA
ON LINE ¿ 2ª part
Accions de foment de
mercats municipals

Gestió de la dinamització en
un centre comercial urbà
CONSOLIDACIÓ MERCAT
ITINERANT DE
PRODUCTES DE LA
TERRA DEL MARESME
DINAMITZACIÓ DELS
MERCATS SETMANALS
D'ARGENTONA
DINAMITZACIÓ
COMERCIAL
D'ARGENTONA
GESTIÓ DEL PLA DE
DINAMITZACIÓ
COMERCIAL
D'ARGENTONA

21

Posició

Centre gestor
Oficina de
Patrimoni Cultural
Oficina de Mercats
i Fires Locals
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Servei de Comerç
Urbà

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Posició

Centre gestor
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
Servei de Comerç
Urbà
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament

Ajuntament d'Artés

P0801000A

14/Y/104063

Estratègia rural d'Artés

6.880,00

6.880,00

G/30102/43900/46250

1403001843

23

Ajuntament d'Artés

P0801000A

14/Y/105507

Projecte Barquera Centre

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

9

Ajuntament d'Avià

P0801100I

14/Y/107510

Accions solidàries amb
Charcay

3.000,00

3.000,00

G/10400/92400/46250

1403001837

8

Ajuntament d'Avià

P0801100I

14/Y/106591

4.500,00

1.055,13

G/60401/31100/46250

1403001797

25

Servei de Salut
Pública

Ajuntament d'Avià

P0801100I

14/Y/105733

6.000,00

6.000,00

G/50300/15100/46250

1403001848

28

Servei
d'Urbanisme

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E

14/Y/105247

Adquisició de material
esportiu

3.400,00

482,58

G/30400/34200/76250

1403001811

77

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

14/Y/105249

Material esportiu
inventariable 2014

1.800,00

1.800,00

G/30400/34200/76250

1403001811

76

P0801500J

14/Y/104222

23.600,00

23.600,00

G/30103/43300/46250

1403001809

85

P0831200A

14/Y/104087

24.364,80

24.364,80

G/30101/24100/46250

1403001786

2

Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0825200I

14/Y/107930

Implantació del Registre
Unificat en les Aplicacions
de Gestió Municipals

16.000,00

9.962,10

G/20300/49100/46250

1403001880

10

Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0825200I

14/Y/104112

COB - Coneixement
d'Ocupacions Barberà del
Vallès

9.024,00

9.024,00

G/30101/24100/46250

1403001786

4

Ajuntament de
Badalona
Ajuntament de
Badia del Vallès

Actuacions de prevenció de
la legionel·la i del control de
plagues
Habilitació com a horts
urbans d'una part de la
zona verda de la Devesa

BDNmoda. Moda i
creativitat
Finançament d'accions per
al foment de l'ocupació
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Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Servei de Teixit
Productiu
Servei de Mercat
de Treball
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Servei de Mercat
de Treball

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament de
Berga

Ajuntament de
Cabrera d'Anoia

NIF

P0802200F

P0802800C

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

14/Y/106028

Adquisició de sonòmetres,
estudis de soroll i
adequació acústica de
locals

7.989,00

1.032,41

G/50500/17220/46250

1403001800

14/Y/107557

treballs a realitzar a la franja
perimetral de Castell de
Cabrera

19

Centre gestor
Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina
d'Equipaments
Esportius

28.500,00

28.500,00

G/50405/17200/46250

1403001846

1

4.879,54

4.879,54

G/50405/17200/46250

1403001850

4

6.365,00

6.365,00

G/20300/49100/46250

1403001880

24

PORTERIES FUTBOL
SALA

1.300,00

453,06

G/30400/34200/76250

1403001811

65

P0803100G 14/Y/105712

Rehabilitació de les casetes
dels mestres

10.000,00

10.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

2

Oficina d'Habitatge

P0803100G 14/Y/104078

Projecte "Empodera't"

12.366,00

12.366,00

G/30101/24100/46250

1403001786

5

Servei de Mercat
de Treball

6.000,00

6.000,00

G/50300/15100/46250

1403001848

25

Servei
d'Urbanisme

2.650,00

2.650,00

G/30300/43100/46250

1403001793

25

Oficina de Mercats
i Fires Locals

Ajuntament de
Cabrera d'Anoia

P0802800C

14/Y/107556

Ajuntament de
Cabrera de Mar

P0802900A

14/Y/107944

Ajuntament de
Cabrils

P0803000I

14/Y/105258

Ajuntament de
Calaf
Ajuntament de
Calaf

Posició

Ajuntament de
Calaf

P0803100G 14/Y/105728

Ajuntament de
Caldes de Montbui

P0803300C

14/Y/105698

reducció de la densitat de
l'arbrat i estassada del
sotabosc en les zones
verdes de propietat
municipal
Projecte implantació
sistema de gestió per a la
oficina d'atenció al ciutadà i
una seu

Adequació i activació
temporal Locals Plaça Gran
i Casc Antic de Calaf
IMPLANTACIÓ TIC AL
MERCAT NO SEDENTARI
DE CALDES DE MONTBUI
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Caldes de Montbui

P0803300C

14/Y/104133

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

14/Y/103888

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

14/Y/106162

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

14/Y/105515

Ajuntament de
Canyelles

P0804200D

14/Y/105267

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G 14/Y/107946

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G 14/Y/105703

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G 14/Y/104064

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G 14/Y/105524

Actuació
OPECS: OCUPACIÓ PER
L'EMPRESA DE CALDES
DE MONTBUI I
SENTMENAT
Auditoria energètica a
l'edifici de l'Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Fem recollida selectiva
sense impropis
Actuacions de comerç a
Caldes d'Estrac
joc de dues porteries de
futbol sala i joc de dues
cistelles de bàsquet
Sistemes d'informació al
núvol
MERCACCIÓ. Pla de
dinamització del Mercat
Municipal de Cardedeu
Definició estratègica
territorial CSETC i Pla
Director de Promoció
Econòmica Supramunicipal
2014-2018
ACTUACIONS DE
DINAMITZACIÓ DEL
COMERÇ URBÀ 2014

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

24.441,00

24.441,00

G/30101/24100/46250

1403001786

69

2.083,00

394,00

G/50500/17210/46250

1403001808

91

1.689,00

1.689,00

G/50500/17221/46250

1403001826

117

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

23

1.300,00

1.300,00

G/30400/34200/76250

1403001811

112

16.000,00

16.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

26

6.000,00

6.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

30

Oficina de Mercats
i Fires Locals

9.600,00

9.600,00

G/30102/43900/46250

1403001843

24

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

4.000,00

4.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

32

Servei de Comerç
Urbà

24

Posició

Centre gestor

Servei de Mercat
de Treball
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Servei de Comerç
Urbà
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G 14/Y/104224

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G 14/Y/104225

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G 14/Y/104226

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

14/Y/105706

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

14/Y/105719

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

14/Y/105525

Ajuntament de
Castellar del Riu

P0804900I

14/Y/105272

Ajuntament de
P0805000G 14/Y/105528
Castellar del Vallès

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

14.400,00

14.400,00

G/30103/43300/46250

19.200,00

19.200,00

73.200,00

Posició

Centre gestor

1403001809

87

Servei de Teixit
Productiu

G/30103/43300/46250

1403001809

88

Servei de Teixit
Productiu

73.200,00

G/30103/43300/46250

1403001809

89

Servei de Teixit
Productiu

4.000,00

4.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

33

Oficina de Mercats
i Fires Locals

10.000,00

10.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

9

Oficina d'Habitatge

4.950,00

4.950,00

G/30300/43100/46250

1403001795

33

Servei de Comerç
Urbà

Material esportiu
inventariable 2014

1.000,00

1.000,00

G/30400/34200/76250

1403001811

105

Oficina
d'Equipaments
Esportius

ACTUACIONS PER AL
FOMENT DE L'OCUPACIÓ
DE LOCALS BUITS

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

37

Servei de Comerç
Urbà

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ
DE LA FINESTRETA
ÚNICA EMPRESARIAL
PLA DE MILLORA
POLÍGONS D'ACTIVITAT
ECONÒMICA DE
CARDEDEU I DEL
TERRITORI DE
CONCERTACIO
Centre integral de suport a
empreses i emprenedors CSETC 2014
REVITALITZACIÓ DEL
MERCAT DE DIUMENGE
DE CARDONA
REFORMA D'UN
HABITATGE A COLÒNIES
MANUELA DE CARDONA
IMPULS DEL
FUNCIONAMENT I
DIFUSIÓ DEL CENS DE
LOCALS BUITS DE
CARDONA
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Ens destinatari

NIF

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Codi XGL

Actuació

9.336,07

9.336,07

G/50405/17200/46250

1403001850

6

2.105,00

2.105,00

G/50500/17210/46250

1403001808

97

10.000,00

10.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

5

Oficina d'Habitatge

4.450,00

4.450,00

G/50300/15100/46250

1403001848

27

Servei
d'Urbanisme

Ajuntament de
Castellbell i el Vilar

P0805200C

14/Y/107558

Neteja de parcel·les no
edificades de l'Ajuntament
de Castellbell i el Vilar, a la
Vall de Montserrat

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

14/Y/103894

Punt de càrrega elèctrica de
vehicles

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

P0805900H

14/Y/105711

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

P0805900H

14/Y/105726

Ajuntament de
Castellgalí

P0806000F

14/Y/107560

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

14/Y/105819

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

14/Y/105458

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

14/Y/106400

REFORMA I
CONDICIONAMENT DE
DOS HABITATGES PER A
LLOGUER SOCIAL
Neteja i condicionament de
l'antiga casa de colònies del
Priorat de Santa Maria
Tractament de vegetació a
la franja perimetral de baixa
combustibilitat
Projectes de Joventut de
l'Ajuntament de
Castellterçol
PLA DE DINAMITZACIÓ
COMERCIAL DE
CASTELLTERÇOL
DINAMITZACIÓ DEL
PROJECTE "TARDOR
SALUDABLE A
CASTELLTERÇOL" ANY
2014

Posició

Centre gestor
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

11.144,29

11.144,29

G/50405/17200/46250

1403001846

3

6.999,02

6.999,02

G/60300/23110/46250

1403001798

54

3.500,00

3.500,00

G/30300/43100/46250

1403001795

42

Servei de Comerç
Urbà

1.000,00

1.000,00

G/60401/31100/46250

1403001799

38

Servei de Salut
Pública

26

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Cercs

P0826800E

14/Y/105710

Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

14/Y/104093

Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

14/Y/104094

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

14/Y/105075

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

14/Y/105538

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

14/Y/105539

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

14/Y/105286

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G 14/Y/106114

Actuació
Condicionament
d'habitatges destinats a
polítiques socials a Cercs
Acompanyament a la
inserció i cicle de xerrades
per conèixer i desenvolupar
les competències més
demandades pel mercat de
treball
DESENVOLUPAMENT
APP DE SUPORT A LA
RECERCA DE FEINA PER
A DISPOSITIUS MÒBILS
Material esportiu
inventariable 2014
Creació de punts d'aigua al
Mercat de Venda No
Sedentària de Collbató
Dinamització, promoció i
consolidació del Mercat de
Venda no Sedentària de
Collbató
DINAMITZACIÓ
COMERCIAL DEL CENTRE
URBÀ DE COLLBATÓ
Execució del PAES de
Collsuspina: Campanya
ambiental pel foment de
l'estalvi i eficiència
energètica, la prevenció i
reducció de residus

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

4.500,00

4.500,00

G/50300/15100/76250

1403001848

1

Oficina d'Habitatge

23.302,20

23.302,20

G/30101/24100/46250

1403001786

11

Servei de Mercat
de Treball

5.040,00

5.040,00

G/30101/24100/46250

1403001786

12

Servei de Mercat
de Treball

3.100,00

630,21

G/30400/34200/76250

1403001811

90

Oficina
d'Equipaments
Esportius

4.000,00

4.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

42

Oficina de Mercats
i Fires Locals

10.000,00

4.924,33

G/30300/43100/46250

1403001793

43

Oficina de Mercats
i Fires Locals

5.376,00

4.026,00

G/30300/43100/46250

1403001795

47

Servei de Comerç
Urbà

69

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

1.689,00

27

1.689,00

G/50500/17221/46250

1403001826

Posició

Centre gestor

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G 14/Y/105461

Ajuntament de
Copons

P0807000E

14/Y/105120

P0807000E

14/Y/106753

P0807100C

14/Y/105377

P0808000D

14/Y/105067

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

14/Y/105129

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

14/Y/103918

Ajuntament de
Copons
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
Fogars de
Montclús

Codi XGL

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

14/Y/106812

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

14/Y/106813

Ajuntament de la
Garriga

P0808700I

14/Y/105382

Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès

P0800500A

14/Y/105683

Actuació
Dinamització del teixit
comercial de Collsuspina
Adquisició de material per
Gimnàstica de Manteniment
(Terra tipus Tatami)
Mascotes coponenques
ACTUACIONS PER AL
FOMENT DE L'OCUPACIÓ
DE LOCALS BUITS
Compra de dos cistelles de
bàsquet per a zona
esportiva
ADQUISICIÓ DE
MATERIAL ESPORTIU
INVENTARIABLE
Adopció de mesures
d'estalvi energètic, 3a fase
Control integral de plagues
urbanes, desinsectació i
desratització i prevenció de
la legionel.losi
3a campanya de tinença
responsable d'animals de
companyia
El comerç de la Garriga,
professional i més viu que
mai
INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA AL MERCAT
SETMANAL

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

1.500,00

1.500,00

G/30300/43100/46250

1403001795

48

2.100,00

2.100,00

G/30400/34200/76250

1403001811

116

1.000,00

583,00

G/60401/31100/46250

1403001799

58

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

50

2.100,00

2.100,00

G/30400/34200/76250

1403001811

25

3.400,00

3.400,00

G/30400/34200/76250

1403001811

20

2.264,00

113,21

G/50500/17210/46250

1403001808

121

3.304,32

3.304,32

G/60401/31100/46250

1403001799

106

Servei de Salut
Pública

1.000,00

1.000,00

G/60401/31100/46250

1403001799

107

Servei de Salut
Pública

1.500,00

1.500,00

G/30300/43100/46250

1403001795

63

Servei de Comerç
Urbà

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

53

Oficina de Mercats
i Fires Locals

28

Posició

Centre gestor
Servei de Comerç
Urbà
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Servei de Salut
Pública
Servei de Comerç
Urbà
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Ajuntament de les
P0811600F
Masies de Voltregà

14/Y/105580

Ampliació punts de llum al
mercat setmanal de Les
Masies de Voltregà

1.900,00

1.900,00

G/30300/43100/46250

1403001793

57

Ajuntament de les
P0811600F
Masies de Voltregà

14/Y/105092

Cistelles de bàsquet i altres

3.400,00

31,15

G/30400/34200/76250

1403001811

5

Ajuntament de
l'Estany

14/Y/106768

5.250,00

5.250,00

G/60401/31100/46250

1403001801

35

Ens destinatari

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

NIF

P0807800H

P0810000J

14/Y/104052

P0810000J

14/Y/104105

P0810000J

14/Y/107025

P0810000J

14/Y/104191

Ajuntament de
Manlleu

P0811100G 14/Y/105618

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

14/Y/107478

ACTUEM PER UNA VIDA
SALUDABLE
DINAMITZACIÓ DE
L'OFERTA DE NAUS I
LOCALS DISPONIBLES
PER NOVA ACTIVITAT
ECONÒMICA

Posició

Centre gestor
Oficina de Mercats
i Fires Locals
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Servei de Salut
Pública

16.000,00

16.000,00

G/30102/43900/46250

1403001843

27

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

Espai Obert per a l'ocupació
2014

51.000,00

51.000,00

G/30101/24100/46250

1403001786

16

Servei de Mercat
de Treball

Suport als serveis
municipals de consum

21.162,00

21.162,00

G/60402/49300/46250

1403001847

23

Servei de Suport a
les Polítiques de
Consum

60.000,00

60.000,00

G/30103/43300/46250

1403001809

54

Servei de Teixit
Productiu

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

62

Oficina de Mercats
i Fires Locals

4.100,00

4.100,00

G/10400/92060/46250

1403001837

4

Direcció de
Relacions
Internacionals

CENTRE DE SUPORT A
L'EMPRESA I
L'EMPRENEDOR
FOMENT DELS MERCATS
DE VENDA NO
SEDENTÀRIA DE
MANLLEU
Accions de promoció
exterior de la ciutat. Edició
de la guia multimèdia de
Manresa

29

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament de
Manresa

Ajuntament de
Manresa

NIF

P0811200E

Codi XGL

14/Y/103976

P0811200E

14/Y/105303

P0811200E

14/Y/104080

P0811200E

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

5.245,00

5.245,00

G/50500/17210/46250

1403001808

Posició

38

Centre gestor
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Servei de Comerç
Urbà
Servei de Mercat
de Treball
Servei de Mercat
de Treball
Servei
d'Urbanisme
Oficina
d'Equipaments
Esportius

1.689,00

G/50500/17221/46250

1403001826

42

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

84

Suport CIO Manresa 2014

50.400,00

50.400,00

G/30101/24100/46250

1403001786

19

14/Y/104079

Bages Metall Dual

42.422,40

42.422,40

G/30101/24100/46250

1403001786

70

P0811200E

14/Y/105729

4016-Horts Urbans II.
Carrer Saleses.

9.282,00

9.282,00

G/50300/15100/76250

1403001848

17

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

14/Y/105064

ADQUISICIÓ DE
MATERIAL ESPORTIU

2.000,00

1.837,18

G/30400/34200/76250

1403001811

56

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

14/Y/105592

1.500,00

1.500,00

G/30300/43100/46250

1403001793

66

Oficina de Mercats
i Fires Locals

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

14/Y/105720

10.000,00

10.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

10

Oficina d'Habitatge

P0811300C

14/Y/105349

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

86

P0811300C

14/Y/105348

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

87

Ajuntament de
Martorell
Ajuntament de
Martorell

14/Y/106087

4099-Modificacions de
l'enllumenat a l'Edifici Plaça
Major, 5 per reduir el
consum elèctric
4005-Projecte EDUCO-Oli:
Divulgació de la necessitat
d'una correcta gestió de l'oli
usat
"Espais Vius" - activitats als
locals del Centre Històric

Import
concedit
(eur)

1.689,00

Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Actuació

Campanyes de promoció i
de dinamització del mercat
de les Bòbiles de Martorell
Reforma, condicionament i
rehabilitació de dos
habitatges destinats a
necessitats socials
Dinamització del Comerç de
Martorell
Foment de locals buits al
barri de la Vila de Martorell

30

Servei de Comerç
Urbà
Servei de Comerç
Urbà

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

14/Y/107010

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

14/Y/104178

Ajuntament de
Masquefa

P0811800B

14/Y/105351

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

14/Y/105594

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

14/Y/104179

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

14/Y/104180

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

14/Y/104181

Ajuntament de
Mediona

P0812100F

14/Y/105924

Ajuntament de
Mediona

P0812100F

14/Y/107535

Actuació
Serveis de manteniment de
consum de la OMIC de
Martorell
XARXA DE SUPORT AL
TEIXIT EMPRESARIAL
DEL BAIX LLOBREGAT
NORD (FEM XARXA, FEM
EMPRESA)
DINAMITZACIÓ
COMERCIAL, FESTA DE
ST ELOI I FESTA DEL
RAÏM DE MASQUEFA
Campanya de foment dels
productes de proximitat
"Collits a casa"
Programa Coinverteix
InnoIndustria: Millora
competitiva empreses i
polígons activitat econòmica
de Mataró
Programa integral de suport
a l'empresa i l'emprenedoria
TecnoCampus
FINANÇAMENT EN
L'ÀMBIT D'IGUALTAT I
CIUTADANIA
MANTENIMENT DE LA
FRANJA PERIMETRAL DE
LA URBANITZACIÓ LA
FONT DEL BOSC

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

7.000,00

7.000,00

G/60402/49300/46250

1403001847

28

Servei de Suport a
les Polítiques de
Consum

35.832,22

35.832,22

G/30103/43300/46250

1403001809

41

Servei de Teixit
Productiu

10.000,00

10.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

89

Servei de Comerç
Urbà

6.000,00

6.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

68

Oficina de Mercats
i Fires Locals

29.000,00

29.000,00

G/30103/43300/46250

1403001809

42

Servei de Teixit
Productiu

31.464,00

31.464,00

G/30103/43300/46250

1403001809

43

Servei de Teixit
Productiu

86.400,00

86.400,00

G/30103/43300/46250

1403001809

44

Servei de Teixit
Productiu

8.067,26

8.067,26

G/60300/23110/46250

1403001798

110

8.698,26

8.698,26

G/50405/17200/46250

1403001846

6

31

Posició

Centre gestor

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

4.151,00

4.151,00

G/50405/17200/46250

1403001850

12

10.257,06

10.257,06

G/60401/31100/46250

1403001801

79

Ajuntament de
Mediona

P0812100F

14/Y/107534

Ajuntament de
Mediona

P0812100F

14/Y/106705

FEM SALUT A MEDIONA

Ajuntament de
Moià

P0813700B

14/Y/107923

Ajuntament de
Moià

P0813700B

14/Y/105370

Ajuntament de
Molins de Rei

P0812200D

14/Y/104099

Ajuntament de
Molins de Rei

P0812200D

14/Y/104182

Ajuntament de
Molins de Rei

P0812200D

14/Y/104183

P0812300B

Import
pendent
(eur)

Actuació

NETEJA PARCEL·LES DE
LA URB. LA FONT DEL
BOSC

Ajuntament de
Mollet del Vallès

Import
concedit
(eur)

Codi XGL

14/Y/104051

4110 PLA D'INTEGRACIÓ
DELS SISTEMES
D'INFORMACIÓ D'ONZE
AJUNTAMENTS AMB
SERVEIS DE DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I AOC
4012 PLA DE
DINAMITZACIÓ
COMERCIAL DE MOIÀ
Units per a l'Ocupació
Molins de Rei impulsor de la
cooperació supramunicipal
per a la millora dels
polígons d'activitat
econòmica
Actuacions supramunicipals
estratègiques de
sensibilització, consolidació
i creixement de
l'emprenedoria
Àmbit B-30

Posició

Centre gestor
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Servei de Salut
Pública

52.810,45

52.810,45

G/20300/49100/46250

1403001880

3

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

93

Servei de Comerç
Urbà

35.512,63

35.512,63

G/30101/24100/46250

1403001786

21

Servei de Mercat
de Treball

36.506,94

36.506,94

G/30103/43300/46250

1403001809

45

Servei de Teixit
Productiu

43.200,04

43.200,04

G/30103/43300/46250

1403001809

46

Servei de Teixit
Productiu

26

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

32.000,00

32

32.000,00

G/30102/43900/46250

1403001843

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

P0812600E

14/Y/105109

Parc Fitness exterior

4.200,00

4.200,00

G/30400/34200/76250

1403001811

46

P0812400J

14/Y/104100

34.536,65

34.536,65

G/30101/24100/46250

1403001786

22

Ajuntament de
Montcada i Reixac

P0812400J

14/Y/104185

10.080,00

10.080,00

G/30103/43300/46250

1403001809

48

Servei de Teixit
Productiu

Ajuntament de
Montcada i Reixac

P0812400J

14/Y/104186

18.427,20

18.427,20

G/30103/43300/46250

1403001809

49

Servei de Teixit
Productiu

Ajuntament de
Montcada i Reixac

P0812400J

14/Y/104187

34.851,39

34.851,39

G/30103/43300/46250

1403001809

50

Servei de Teixit
Productiu

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E

14/Y/105080

Millora del material esportiu
a Montmajor

4.200,00

2.278,29

G/30400/34200/76250

1403001811

42

Oficina
d'Equipaments
Esportius

14/Y/105713

Reforma, condicionament i
rehabilitació d'habitatges
destinats a polítiques
socials

10.000,00

10.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

3

Oficina d'Habitatge

13.539,90

13.539,90

G/20300/49100/46250

1403001880

2

Ens destinatari
Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de
Montcada i Reixac

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

Pla d'Actuació Municipal per
a l'Ocupació
Projecte singular: Cuina la
teva recepta online: 10
receptes clau
Implementació del Pla de
Millora competitiu dels
PAES de Montcada i
Reixac. Actuacions 2014
Servei Local de creació i
consolidació empresarial de
Montcada i Reixac

Posició

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

14/Y/107922

Integració WEB-ERESFirmadoc

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

14/Y/105112

Millora del material
inventariable

2.500,00

494,80

G/30400/34200/76250

1403001811

41

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

14/Y/107483

Cafè Ciutat Montornès del
Vallès

2.606,80

2.606,80

G/10400/92400/46250

1403001837

26

33

Centre gestor
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Servei de Mercat
de Treball

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

P0813500F

14/Y/105113

Millora del material esportiu
inventariable

3.400,00

3.400,00

G/30400/34200/76250

P0813500F

14/Y/105721

Habitatge social al barri de
Montornès Nord.

10.000,00

10.000,00

P0813500F

14/Y/105368

Aixequem les persianes del
barri

3.500,00

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

14/Y/105371

FOMENT DE L'OCUPACIÓ
DE LOCALS BUITS DE
NAVÀS

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G 14/Y/104804

ESPORT PER A TOTHOM

Ens destinatari
Ajuntament de
Montornès del
Vallès
Ajuntament de
Montornès del
Vallès
Ajuntament de
Montornès del
Vallès

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G 14/Y/106123

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G 14/Y/106448

Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de
Palau-solità i
Plegamans

P0815400G 14/Y/106450
P0815500D

14/Y/105204

CAMPANYA
D'INFORMACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL PER A LA
IMPLANTACIÓ DE LA
RECOLLIDA SELECTIVA
DE LA FRACCIÓ
ORGÀNICA A PALAFOLLS
DESENVOLUPAMENT DEL
PLA DE SEGURETAT
ALIMENTARIA
PALAFOLLS CUIDA LA
SEVA SALUT
Millora del material esportiu
inventariable

Posició

Centre gestor

1403001811

40

Oficina
d'Equipaments
Esportius

G/50300/15100/76250

1403001848

11

Oficina d'Habitatge

3.500,00

G/30300/43100/46250

1403001795

108

Servei de Comerç
Urbà

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

114

Servei de Comerç
Urbà

2.875,00

2.875,00

G/30400/34100/46251

1403001820

167

Oficina d'Activitats
Esportives

1.689,00

1.689,00

G/50500/17221/46250

1403001826

78

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

725,00

725,00

G/60401/31100/46250

1403001802

36

Servei de Salut
Pública

1.000,00

1.000,00

G/60401/31100/46250

1403001802

38

2.900,00

2.900,00

G/30400/34200/76250

1403001811

34

34

Servei de Salut
Pública
Oficina
d'Equipaments
Esportius

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació
Tallers prevenció alcohol,
Tallers prevenció tabac,
Curs de Primers auxilis i
Programa Agent de Salut
Jove
Material xarxes de protecció
-- dispositius de seguretat
cistelles bàsquet

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

10.878,70

10.878,70

G/60401/31100/46250

4.200,00

4.200,00

Posició

Centre gestor

1403001802

42

Servei de Salut
Pública

G/30400/34200/76250

1403001811

33

Ajuntament de
Palau-solità i
Plegamans

P0815500D

14/Y/106454

Ajuntament de
Pallejà

P0815600B

14/Y/105205

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

14/Y/107937

Integració del Gestor
d'Expedients a les eines de
l'AOC

15.000,00

15.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

17

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

P0817000C

14/Y/105850

Recursos d'Igualtat i
Ciutadania

6.587,50

6.587,50

G/60300/23110/46250

1403001798

149

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

P0817000C

14/Y/105478

Desenvolupament del teixit
comercial urbà

4.000,00

4.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

121

Ajuntament de
Premià de Dalt

P0823000E

14/Y/106116

Campanya foment de la
recollida selectiva

1.689,00

1.689,00

G/50500/17221/46250

1403001826

71

Ajuntament de
Puigdàlber

P0817300G 14/Y/105213

MILLORA DEL MATERIAL
ESPORTIU
INVENTARIABLE

1.500,00

1.500,00

G/30400/34200/76250

1403001812

80

Ajuntament de
Rajadell

P0817700H

14/Y/105215

Material fitness sala
polivalent

2.100,00

150,63

G/30400/34200/76250

1403001812

77

P0817800F

14/Y/104848

ESPORT I SALUT

1.766,00

1.766,00

G/30400/34100/46251

1403001818

76

P0817900D

14/Y/105345

Contractació d'un
dinamitzador

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

125

Ajuntament de
Rellinars
Ajuntament de
Ripollet

35

Oficina
d'Equipaments
Esportius
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania
Servei de Comerç
Urbà
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina d'Activitats
Esportives
Servei de Comerç
Urbà

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Roda de Ter

P0818200H

14/Y/105482

Ajuntament de
Rubí

P0818300F

14/Y/105857

Ajuntament de
Rubí

P0818300F

14/Y/106019

Ajuntament de
Rubí

P0818300F

14/Y/104129

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

14/Y/107516

Ajuntament de
Sant Andreu de la
Barca

P0819500J

14/Y/107938

Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres

P0819600H

14/Y/105490

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

14/Y/104062

Actuació
Actuacions per al foment de
l'ocupació de locals buits a
Roda de Ter
IGUALTAT I
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Adquisició de sonòmetres,
estudi de soroll i adequació
acústica de la Masia Can
Serra de Rubí
Intermediació laboral
d'interlocució estratègica
amb el teixit econòmic
DRE 04 Sabadell amb els
valors. Junts contra les
desigualtats
Integració de la solució eNOTUM amb l'aplicació
gestor d'expedients
Genesys BPM
DINAMITZACIÓ,
ASSESSORAMENT I
GESTIÓ INTEGRAL DEL
TEIXIT COMERCIAL DE
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
CoBoi Innova: noves idees
pels espais buits

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

127

Servei de Comerç
Urbà

38.877,99

38.877,99

G/60300/23110/46250

1403001798

160

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

9.594,00

9.594,00

G/50500/17220/46250

1403001800

10

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

12.642,17

12.642,17

G/30101/24100/46250

1403001786

28

Servei de Mercat
de Treball

30.000,00

30.000,00

G/10400/92400/46250

1403001837

29

3.000,00

3.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

18

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

138

Servei de Comerç
Urbà

22

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

7.392,00

36

7.392,00

G/30102/43900/46250

1403001843

Posició

Centre gestor

Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta

P0820200D

14/Y/103965

PLA D'ACCIÓ PER
REDUIR CONSUM
ENERGÈTIC MUNICIPAL

1.983,00

1.983,00

G/50500/17210/46250

1403001808

73

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta

P0820200D

14/Y/106139

PREVENCIÓ I GESTIÓ
DELS RESIDUS

1.000,00

1.000,00

G/50500/17221/46250

1403001826

94

5.176,25

5.176,25

G/60401/31100/46250

1403001803

22

Servei de Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta

P0820200D

14/Y/106535

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

14/Y/107948

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

14/Y/105565

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

14/Y/105315

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

14/Y/105314

PROGRAMA DE MILLORA
DELS HÀBITS
ALIMENTARIS:
PROMOCIÓ DE LA
COMPRA I CONSUM DEL
PRODUCTE LOCAL I DE
PROXIMITAT I LA
PRÀCTICA REGULAR DE
L'ESPORT
Suport per a la integració
del sistema GIA de la
Diputació de Barcelona, al
programari integrat ABSIS,
de l'Ajuntament de Sant
Celoni
Campanyes de dinamització
del mercat municipal i
implantació d'un sistema de
comptatge de usuaris
Gestió integral del teixit
comercial urbà a Sant
Celoni
Implantació del Programa
de foment de l'ocupació de
locals buits 1ª Fase

Posició

Centre gestor
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

16.000,00

16.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

28

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

100

Oficina de Mercats
i Fires Locals

6.000,00

6.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

141

Servei de Comerç
Urbà

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

142

Servei de Comerç
Urbà

37

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Jaume de
Frontanyà

NIF

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Posició

Centre gestor

P0821000G 14/Y/107949

Integració de la tramitació
dels procediments
d’activitats amb la finestreta
Única Empresarial

16.000,00

16.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

29

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

P0821000G 14/Y/105316

Campanya per al foment de
l'ocupació de locals buits

1.500,00

1.500,00

G/30300/43100/46250

1403001795

147

Servei de Comerç
Urbà

P0821000G 14/Y/104145

Dinamització i gestió dels
polígons industrials de Sant
Feliu de Llobregat

16.164,00

16.164,00

G/30103/43300/46250

1403001809

8

Servei de Teixit
Productiu

P0821500F

14/Y/104918

CAMINADA POPULAR

1.098,00

1.098,00

G/30400/34100/46250

1403001817

44

Oficina d'Activitats
Esportives

14/Y/107565

Tractament de vegetació de
parcel·les no edificades
municipals a la urbanització
de Les Marines

Ajuntament de
P0822100D
Sant Llorenç Savall
Ajuntament de
Sant Martí de Tous
Ajuntament de
Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

Codi XGL

P0822600C

14/Y/106332

P0822800I

14/Y/105722

P0823400G 14/Y/105403

CONTROL INTEGRAL DE
PLAGUES URBANES
Arranjament dels habitatges
de "l'Hospital de pobres
d'aquesta parròquia"
Bosses amb la marca
Vilamajor.cat pels
comerciants del municipi

Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Servei de Salut
Pública

4.242,59

4.242,59

G/50405/17200/46250

1403001850

16

3.150,00

754,44

G/60401/31100/46250

1403001803

85

10.000,00

10.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

12

Oficina d'Habitatge

900,00

900,00

G/30300/43100/46250

1403001795

164

Servei de Comerç
Urbà

P0823600B

14/Y/105967

VIU I TREBALLA A SANT
QUINTÍ!

8.035,89

8.035,89

G/60300/23110/46250

1403001798

199

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

P0823600B

14/Y/105620

Accions de foment del
mercat no sedentari

1.500,00

1.500,00

G/30300/43100/46250

1403001793

117

Oficina de Mercats
i Fires Locals

38

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

NIF

Codi XGL

P0823600B

14/Y/105142

P0823600B

14/Y/107380

P0823600B

14/Y/103926

Actuació
MILLORA DEL MATERIAL
ESPORTIU
INVENTARIABLE
PROJECTE DE
DINAMITZACIÓ DE
L'ESPAI JOAN AMADES
MESURES D'ESTALVI
ENERGÈTIC EN ELS
EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

4.200,00

1.954,81

G/30400/34200/76250

1.000,00

1.000,00

2.105,00

2.105,00

Posició

Centre gestor

1403001812

107

Oficina
d'Equipaments
Esportius

G/13101/33400/46250

1403001830

221

Oficina d'Estudis i
Recursos Culturals

G/50500/17210/46250

1403001808

129

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

1.000,00

1.000,00

G/50500/17221/46250

1403001826

155

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

P0823600B

14/Y/106200

PREVENCIÓ I GESTIÓ
DELS RESIDUS

P0823600B

14/Y/106842

JO EM CUIDO, I TU?

2.100,00

2.100,00

G/60401/31100/46250

1403001804

12

Servei de Salut
Pública

P0823800H

14/Y/106847

Programa de seguretat
alimentària 2014

3.124,00

3.124,00

G/60401/31100/46250

1403001804

17

Servei de Salut
Pública

3.500,00

2.500,00

G/50300/15100/46250

1403001848

35

Servei
d'Urbanisme

3.500,00

1.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

21

Servei
d'Urbanisme

Ajuntament de
Sant Quirze Safaja

P0823900F

14/Y/105741

Ajuntament de
Sant Quirze Safaja

P0823900F

14/Y/105741

ADEQUACIÓ ESPAI ANTIC
AJUNTAMENT PER
ENTITATS I
ASSOCIACIONS
MUNICIPALS
ADEQUACIÓ ESPAI ANTIC
AJUNTAMENT PER
ENTITATS I
ASSOCIACIONS
MUNICIPALS

39

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia

P0824000D

14/Y/107929

Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia

P0824000D

14/Y/104193

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Castellet

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Montalt

P0826200H

P0826400D

14/Y/107931

14/Y/106208

Actuació
Integració al Perfil del
Contractant de la
Plataforma e Contractació
de la Generalitat de
Catalunya i Compatibilitat
de la Seu Electrònica
municipal al sistema
Android
Consolidació de NEXES
com a referent a l'Alt
Penedès Nord
Integració del Registre
Unificat a l'eFACT i eNOTUM: unificació de
recursos a l'aplicatiu de
gestió d'expedients
electrònics. Difusió dels
recursos al teixit productiu i
ciutadania racionalitzant-ne
l'ús
CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ I
EDUCACIÓ AMBIENTAL
PER AL FOMENT DE LA
RECOLLIDA I GESTIÓ
DELS OLIS DOMÈSTICS A
LES LLARS I ALS
COMERÇOS DEL
MUNICIPI DE SANT
VICENÇ DE MONTALT

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Posició

Centre gestor

16.000,00

16.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

9

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

25.861,42

25.861,42

G/30103/43300/46250

1403001809

56

Servei de Teixit
Productiu

11

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

163

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

11.228,00

1.689,00

40

11.228,00

1.689,00

G/20300/49100/46250

G/50500/17221/46250

1403001880

1403001826

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Montalt

P0826400D

14/Y/106889

Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts

P0826300F

14/Y/105632

Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts

P0826300F

14/Y/105159

Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts

P0826300F

14/Y/105427

Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts

P0826300F

14/Y/104115

Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet

P0824500C

14/Y/107494

Actuació
CURS DE PRIMERS
AUXILIS PER LA POLICIA
LOCAL,
PROFESSORS/RES DE
L'ESCOLA BRESSOL, i
TREBALLADORS
D'EQUIPAMENTS
MUNICIPALS,
COMPLIMENT DECRET
225/1996 I 82/2010
Millores en l'ordenació,
senyalització, comunicació i
gestió del mercat setmanal
de Sant Vicenç dels Horts
Adquisició de cistelles i
porteries
Plataforma digital
d'informació i promoció de
locals buits al municipi de
Sant Vicenç dels Horts
Projecte de millora de
l'ocupabilitat i suport a la
inserció laboral de persones
aturades de més de 45
anys a Sant Vicenç dels
Horts
Educació per al
desenvolupament (EpD)

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

1.750,00

1.750,00

G/60401/31100/46250

3.000,00

3.000,00

1.300,00

Posició

Centre gestor

1403001804

30

Servei de Salut
Pública

G/30300/43100/46250

1403001793

123

Oficina de Mercats
i Fires Locals

1.300,00

G/30400/34200/76250

1403001812

96

Oficina
d'Equipaments
Esportius

2.000,00

2.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

174

Servei de Comerç
Urbà

14.400,00

14.400,00

G/30101/24100/46250

1403001786

35

Servei de Mercat
de Treball

12.000,00

12.000,00

G/10400/92400/46250

1403001837

38

Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament

41

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de
Santa Fe del
Penedès
Ajuntament de
Santa Maria d'Oló
Ajuntament de
Santa Maria d'Oló
Ajuntament de
Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de
Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de
Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de
Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de
Santa Susanna

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

P0824800G 14/Y/105417

Actuacions per a la
dinamització del comerç
local

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

182

Servei de Comerç
Urbà

P0824800G 14/Y/105416

Fomentar els locals buits
del municipi

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

183

Servei de Comerç
Urbà

P0824900E

14/Y/105152

Adquisició de material
esportiu

2.100,00

2.100,00

G/30400/34200/76250

1403001812

90

P0825800F

14/Y/105803

5.673,44

5.673,44

G/60300/23110/46250

1403001851

19

P0825800F

14/Y/106356

6.768,75

6.768,75

G/60401/31100/46250

1403001804

67

P0826000B

14/Y/104113

Ocupació en logística i
comerç internacional

50.645,53

50.645,53

G/30101/24100/46250

1403001786

72

Servei de Mercat
de Treball

P0826000B

14/Y/104198

T'ajudem a vendre!

20.000,00

20.000,00

G/30103/43300/46250

1403001809

61

Servei de Teixit
Productiu

P0826000B

14/Y/104199

Pla de millora dels PAE de
la Riera de Caldes

67.050,00

67.050,00

G/30103/43300/46250

1403001809

62

Servei de Teixit
Productiu

P0826000B

14/Y/104200

CENTRE DE SERVEIS A
EMPRESES DE LA RIERA
DE CALDES

112.320,00

112.320,00

G/30103/43300/46250

1403001809

63

Servei de Teixit
Productiu

14/Y/107540

Tractament de vegetació de
parcel·les no edificades de
Santa Susanna

19

Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals

NIF

P0826100J

Codi XGL

Dinamització en l'àmbit
d'igualtat, ciutadania i
joventut
Hàbits saludables: salut i
benestar a Oló

8.075,00

42

8.075,00

G/50405/17200/46250

1403001850

Posició

Centre gestor

Oficina
d'Equipaments
Esportius
Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania
Servei de Salut
Pública

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació
DESENVOLUPAMENT
LINEES ACT. PLA LOCAL
DE JOVENTUT I PIDCES,
EXPOSICIÓ ORDENANÇA
CONVIVÈNCIA PER
INFANTS I ADOLESCENTS
I FORMACIÓ PER
L'OCUPACIÓ DE LES
DONES
Dinamització del comerç de
Santpedor i foment i
modernització de la Fira de
Sant Miquel

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

14.012,80

14.012,80

G/60300/23110/46250

1403001851

22

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

4.000,00

4.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

195

Servei de Comerç
Urbà

Posició

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

14/Y/105859

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

14/Y/105489

Ajuntament de
Sentmenat

P0826700G 14/Y/105161

Material esportiu
inventariable 2014

4.200,00

4.200,00

G/30400/34200/76250

1403001812

22

Ajuntament de
Sentmenat

P0826700G 14/Y/107541

Tractament de vegetació de
parcel·les no edificades dels
ens públics

5.359,64

5.359,64

G/50405/17200/46250

1403001850

20

13.131,76

13.131,76

G/30101/24100/46250

1403001786

38

16.212,34

16.212,34

G/30103/43300/46250

1403001809

65

Ajuntament de
Sitges
Ajuntament de
Sitges
Ajuntament de
Tagamanent

P0827000A

14/Y/104117

P0827000A

14/Y/104202

P0827600H

14/Y/107933

ACTIVAT PER
L'OCUPACIÓ
SITGES MUNICIPI
COOPERATIU
DIGITALITZACIÓ
ELECTRÒNICA DEL
PROCEDIMENT DE
REGISTRE D'ENTRADES I
SORTIDES

5.240,00

43

5.240,00

G/20300/49100/46250

1403001880

13

Centre gestor

Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Servei de Mercat
de Treball
Servei de Teixit
Productiu
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació
ACCIONS DE
DIVERSITAT, IGUALTAT,
PARTICIPACIÓ I DE
L'EMPRENEDORIA A
TAGAMANENT
PROGRAMES ESPORTIUS
DE TAGAMANENT

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

4.572,46

4.572,46

G/60300/23110/46250

1403001851

29

2.108,00

2.108,00

G/30400/34100/46251

1403001819

23

Posició

Ajuntament de
Tagamanent

P0827600H

14/Y/105990

Ajuntament de
Tagamanent

P0827600H

14/Y/104695

Ajuntament de
Tagamanent

P0827600H

14/Y/106211

CAMPANYA PEL NOU
SISTEMA DE RECOLLIDA
PORTA A PORTA

1.689,00

1.689,00

G/50500/17221/46250

1403001826

166

1.000,00

1.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

200

Ajuntament de
Tagamanent

P0827600H

14/Y/105432

COMERÇ DE PRODUCTE
ARTESÀ i 3a Edició del
FESTIVAL GASTRONÒMIC
A TAGAMANENT

Ajuntament de
Talamanca

P0827700F

14/Y/105165

Substitució porteries futbol i
futbol sala

2.100,00

2.100,00

G/30400/34200/76250

1403001812

18

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

14/Y/105083

Adquisició de material
esportiu inventariable

2.000,00

96,36

G/30400/34200/76250

1403001812

16

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

14/Y/106098

Activitats de sensibilització i
educació ambiental al
municipi de Tavèrnoles

1.006,00

330,66

G/50500/17221/46250

1403001826

53

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

14/Y/104056

Procés Àgora Terrassa Eixos i Diàlegs

21.276,00

21.276,00

G/30102/43900/46250

1403001843

31

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

14/Y/106911

Promoció de la Salut

20.514,12

20.514,12

G/60401/31100/46250

1403001805

3

44

Centre gestor

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania
Oficina d'Activitats
Esportives
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Servei de Comerç
Urbà
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
Servei de Salut
Pública

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Ajuntament de
Tordera

P0828400B

14/Y/105171

Adquisició de material
esportiu

1.500,00

1.500,00

G/30400/34200/76250

1403001812

10

P0828400B

14/Y/105441

Pla instal·la't al centre

2.500,00

2.500,00

G/30300/43100/46250

1403001795

211

P0828400B

14/Y/105742

6.330,00

6.330,00

G/50300/15100/76250

1403001848

22

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

14/Y/107934

3.811,50

3.811,50

G/20300/49100/46250

1403001880

14

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

14/Y/105172

4.050,00

4.050,00

G/30400/34200/76250

1403001812

9

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

14/Y/105443

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

213

Ajuntament de
Torrelavit

P0828700E

14/Y/105997

6.085,27

6.085,27

G/60300/23110/46250

1403001851

41

P0828700E

14/Y/106927

Promovent salut a Torrelavit

2.400,00

2.400,00

G/60401/31100/46250

1403001805

18

P0828800C

14/Y/104120

Revertir la situació:
Torrelles es mou

6.420,96

6.420,96

G/30101/24100/46250

1403001786

41

Execució d'obres de
reducció de la densitat de
l'arbrat i d'estassada del
sotabosc

9.251,03

9.251,03

G/50405/17200/46250

1403001846

9

Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Tordera

Ajuntament de
Torrelavit
Ajuntament de
Torrelles de Foix
Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G 14/Y/107547

Adequació del solar al
carrer Immaculada
Implantació del connector
de Registre Web d’ABSIS
amb el Multiplexor del
Consorci AOC
Millora del material esportiu
inventariable
Foment de l'ocupació dels
locals buits de Torelló
Finançament en l'àmbit de
la igualtat i la ciutadania
(projectes de joventut i
serveis socials)

45

Posició

Centre gestor
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Servei de Comerç
Urbà
Servei
d'Urbanisme
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Servei de Comerç
Urbà
Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania
Servei de Salut
Pública
Servei de Mercat
de Treball
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Posició

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G 14/Y/107546

Tractament de les parcel·les
municipals de les
urbanitzacions de Els Caus
i El Palà

Ajuntament de
Vallbona d'Anoia

P0829200E

14/Y/105094

Millora del material esportiu
inventariable

4.200,00

207,00

G/30400/34200/76250

1403001812

4

4.200,00

4.200,00

G/30400/34200/76250

1403001812

3

9.516,01

9.516,01

G/50405/17200/46250

1403001850

23

Ajuntament de
Vallcebre

P0829300C

14/Y/105179

MILLORA DE MATERIAL
ESPORTIU
INVENTARIABLE A
VALLCEBRE

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

14/Y/105085

Sureres per competicions
natació piscina estiu 50 m.

2.100,00

2.100,00

G/30400/34200/76250

1403001812

1

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

14/Y/107567

Tractament de la vegetació
de parcel·les no edificades i
zones verdes de titularitat
municipal

12.941,83

12.941,83

G/50405/17200/46250

1403001850

24

Ajuntament de Vic

P0829900J

14/Y/107935

Ajuntament de Vic

P0829900J

14/Y/104206

Ajuntament de Vic

P0829900J

14/Y/104207

INTEGRACIÓ
TRAMITADOR
D'EXPEDIENTS
MUNICIPAL AMB G I A DE
DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
PROGRAMA " A 100
HORES DE
L'EXCEL·LÈNCIA"
CARTA DE SERVEIS PER
A LES EMPRESES
D'OSONA

Centre gestor
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals

7.000,00

0,15

G/20300/49100/46250

1403001880

15

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

26.040,00

26.040,00

G/30103/43300/46250

1403001809

69

Servei de Teixit
Productiu

60.000,00

60.000,00

G/30103/43300/46250

1403001809

70

Servei de Teixit
Productiu

46

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament de
Viladecans
Ajuntament de
Viladecans
Ajuntament de
Viladecans
Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

NIF

Codi XGL

P0830200B

14/Y/104046

P0830200B

14/Y/105296

P0830200B

14/Y/104173

P0830600C

Actuació
VILADECANS SMART
CITY: NOU MODEL DE
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I
TERRITORIAL
Gestió de la dinamització
d'un centre comercial urbà

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Posició

Centre gestor
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

9.600,00

9.600,00

G/30102/43900/46250

1403001843

20

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

224

Viladecans Business Lab

24.000,00

24.000,00

G/30103/43300/46250

1403001809

36

14/Y/104060

CULTIVANT
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL

18.504,00

18.504,00

G/30102/43900/46250

1403001843

35

P0830600C

14/Y/104211

INNOVA PIME

53.280,00

53.280,00

G/30103/43300/46250

1403001809

74

Servei de Teixit
Productiu

P0830600C

14/Y/104212

CLSE - Suport a l'Empresa

61.708,80

61.708,80

G/30103/43300/46250

1403001809

75

Servei de Teixit
Productiu

14/Y/105714

REHABILITACIÓ
INTEGRAL DE QUATRE
HABITATGES
MUNICIPALS PER
DESTINAR-LOS A
FINALITATS SOCIALS

10.000,00

10.000,00

G/50300/15100/76250

1403001848

4

Oficina d'Habitatge

P0830800I

47

Servei de Comerç
Urbà
Servei de Teixit
Productiu
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

NIF

P0830800I

Codi XGL

14/Y/106016

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

P0830800I

14/Y/106107

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

14/Y/105254

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Ajuntament del
Papiol
Ajuntament del Pla
del Penedès
Ajuntament del
Pont de Vilomara i
Rocafort
Ajuntament dels
Hostalets de
Pierola

Actuació
ESTUDI D'IMPACTE
ACÚSTIC I DE MESURES
CORRECTORES DE
L'EQUIPAMENT "LA NAU
DEL FERROCARRIL" I
ADQUISICIÓ D'UN
REGISTRADOR/LIMITADO
R DE SO
Campanya de
sensibilització del Projecte
"Sumem energies, VNG per
l'estalvi energètic"

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

1.649,00

1.649,00

G/50500/17220/46250

1403001800

Posició

7

1.689,00

1.689,00

G/50500/17221/46250

1403001826

62

Material esportiu
inventariable

3.400,00

9,40

G/30400/34200/76250

1403001812

45

14/Y/105285

Actuacions de dinamització
dels eixos comercials

4.000,00

4.000,00

G/30300/43100/46250

1403001795

233

P0815700J

14/Y/105059

Material esportiu

1.300,00

186,14

G/30400/34200/76250

1403001812

43

P0816300H

14/Y/105209

Millora del material esportiu
inventariable

2.100,00

186,00

G/30400/34200/76250

1403001812

27

P0818100J

14/Y/105216

Material esportiu
inventariable 2014

3.466,60

3,14

G/30400/34200/76250

1403001812

41

P0816100B

14/Y/105208

Reimplantació de cautxú al
cmap de futbol i substitució
de porteries de futbol sala

1.300,00

1.300,00

G/30400/34200/76250

1403001812

55

48

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Servei de Comerç
Urbà
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius
Oficina
d'Equipaments
Esportius

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació
Integració del Registre i l'etràmits amb els serveis
supramunicipals

Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

14/Y/107924

Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

14/Y/105394

Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

14/Y/105738

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

14/Y/105280

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

14/Y/105730

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

14/Y/107947

Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls

P0814500E

14/Y/107936

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

14/Y/105558

ESPAIS DEL CENTRE MICRONEGOCIS AMB
APARADOR
Micronegocis amb aparador
( 2ª fase)
Pla de Dinamització
d'Ocupació de Locals
Comercials Buits o en
Desús a la Nova Avinguda
de Manresa
Adequació de nous espais
com a aparcaments
Implantació del connector
de registre web de
l'empresa absis amb el
multiplexor del consorci
AOC per a integrar registres
d'entrades i sortides de l'ETram i l'Ajuntament
d'Olèrdola
INTEGRACIÓ DELS
SISTEMES
D'INFORMACIÓ LOCAL
AMB SERVEIS
SUPRAMUNICIPALS
Servei de Mercats

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Posició

Centre gestor

16.000,00

16.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

4

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2.500,00

2.500,00

G/30300/43100/46250

1403001832

2

Servei de Comerç
Urbà

7.000,00

7.000,00

G/50300/15100/46250

1403001848

32

Servei
d'Urbanisme

2.500,00

2.500,00

G/30300/43100/46250

1403001832

5

Servei de Comerç
Urbà

6.279,00

6.279,00

G/50300/15100/46250

1403001848

26

Servei
d'Urbanisme

27

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

4.000,00

4.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

16.000,00

16.000,00

G/20300/49100/46250

1403001880

16

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001793

169

Oficina de Mercats
i Fires Locals

49

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

5.900,00

5.900,00

G/30400/34100/46251

1403001820

160

12.220,54

12.220,54

G/50405/17200/46250

1403001850

14

3.000,00

3.000,00

G/30300/43100/46250

1403001832

6

4.900,84

4.900,84

G/60300/23110/46250

1403001798

130

1.754,00

1.754,00

G/50500/17210/46250

1403001808

61

Campanya d'estalvi
energètic

1.006,00

1.006,00

G/50500/17221/46250

1403001826

76

14/Y/106437

Com ens cuidem?

2.250,00

2.250,00

G/60401/31100/46250

1403001805

113

P0814300J

14/Y/106438

Tens un animal, sigues
responsable

1.000,00

1.000,00

G/60401/31100/46250

1403001805

114

P5800006H

14/Y/107661

Xarxa TET Anoia

7.002,00

7.002,00

G/60500/32000/46550

1403001869

26

66.420,00

9.874,19

G/30103/43300/46550

1403001809

13

Servei de Teixit
Productiu

28.560,00

28.560,00

G/30103/43300/46550

1403001809

31

Servei de Teixit
Productiu

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

14/Y/104793

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

14/Y/107551

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

14/Y/105467

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J

14/Y/105832

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J

14/Y/103953

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J

14/Y/106121

P0814300J

Ajuntament
d'Olvan
Ajuntament
d'Olvan
Consell Comarcal
de l'Anoia

Actuació
BEQUES PER ACTIVITATS
ESPORTIVES
Neteja zones verdes i
parcel·les municipals
d'acord el Decret 123/2005
de prevenció d'incendis
forestals
Campanya de dinamització i
consolidació del teixit
comercial d' Olivella
Projecte d'igualtat i
ciutadania del municipi
d'Olvan
Millora de l'eficiència
energètica en equipaments
municipals

Consell Comarcal
del Bages

P5800009B

14/Y/104150

PROMOCIÓ I MILLORA
DELS POLÍGONS I LES
EMPRESES DEL BAGES
2014

Consell Comarcal
del Barcelonès

P5800012F

14/Y/104168

REIMPULSA-T
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Posició

Centre gestor
Oficina d'Activitats
Esportives
Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals
Servei de Comerç
Urbà
Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Servei de Salut
Pública
Servei de Salut
Pública
Gerència de
Serveis d'Educació
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Consell Comarcal
del Berguedà

P0800015J

14/Y/107669

Consell Comarcal
del Garraf

P5800020I

14/Y/104086

Consell Comarcal
del Maresme

P5800008D

14/Y/104066

P5800008D

14/Y/104067

P5800008D

14/Y/104138

P5800008D

14/Y/104139

P5800008D

14/Y/104140

Consell Comarcal
del Maresme
Consell Comarcal
del Maresme
Consell Comarcal
del Maresme
Consell Comarcal
del Maresme

Consell Comarcal
del Vallès Oriental

P5800010J

14/Y/104033

Consorci de la Vall
del Ges, Orís i
Bisaura

P0800157J

14/Y/104081

14/Y/104163

Consorci de la Vall
del Ges, Orís i
Bisaura

P0800157J

Actuació
SERVEI SOCIOEDUCATIU
ITINERANT DEL
BERGUEDÀ
Prospecció ocupacional en
el territori del Garraf
Ocupabilitat per
competències al Maresme.
Itinerari 2014
Interacció empresarial al
Maresme 2014
Maresme Exporta 2014
DISSENY I MODA UN PAS
ENDAVANT AL MARESME
SUPORT I FOMENT A
L'EMPRENEDORIA I EL
CREIXEMENT
D'EMPRESES DEL
MARESME
Situació actual de les
estratègies de
desenvolupament econòmic
al Vallès Oriental i
oportunitats de futur

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

3.113,00

3.113,00

G/60500/32000/46550

1403001870

56

Gerència de
Serveis d'Educació

22.000,00

22.000,00

G/30101/24100/46550

1403001786

56

Servei de Mercat
de Treball

35.900,00

35.900,00

G/30101/24100/46550

1403001786

57

Servei de Mercat
de Treball

24.000,00

24.000,00

G/30101/24100/46550

1403001786

58

15.120,00

15.120,00

G/30103/43300/46550

1403001809

1

20.000,00

20.000,00

G/30103/43300/46550

1403001809

2

35.694,60

35.694,60

G/30103/43300/46550

1403001809

3

Servei de Teixit
Productiu

Posició

Centre gestor

Servei de Mercat
de Treball
Servei de Teixit
Productiu
Servei de Teixit
Productiu

19.320,00

19.320,00

G/30102/43900/46550

1403001843

11

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

JOVES QUE VAN PER
FEINA

40.800,00

40.800,00

G/30101/24100/46750

1403001786

73

Servei de Mercat
de Treball

BORSA DE NAUS
INDUSTRIALS BUIDES
ALS PAES DE LA VALL
DEL GES, ORÍS I BISAURA

9.360,00

9.360,00

G/30103/43300/46750

1403001809

26

Servei de Teixit
Productiu
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Ens destinatari
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Q5856406C 14/Y/107662

Projecte edu.moianès (0 a
16 anys)

6.784,00

6.784,00

G/60500/32000/46750

1403001870

63

Gerència de
Serveis d'Educació

Q5856406C 14/Y/107663

+ FORMA'T AL MOIANES:
escola d'adults del Moianès
2014

6.623,00

6.623,00

G/60500/32000/46750

1403001871

44

Gerència de
Serveis d'Educació

Q5856406C 14/Y/105782

Pla de dinamització
comunitària Moianès 2014

23.247,25

23.247,25

G/60300/23110/46750

1403001798

112

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

Q5856406C 14/Y/107182

Implantació del Pla de
comunicació de l'Ecomuseu
del Moianès

1.000,00

1.000,00

G/13101/33400/46750

1403001830

23

Oficina d'Estudis i
Recursos Culturals

27

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

NIF

Codi XGL

Q5856406C 14/Y/106072

Q5856406C 14/Y/104039

Q5856406C 14/Y/104040

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL EN ESPAIS
DE L'ECOMUSEU DEL
MOIANÈS
Implementació del Pla
d'Acció Moianès Territori
d'Oportunitats: seguiment,
avaluació i comunicació
L'Agència de
desenvolupament local del
Moianès

1.689,00

1.689,00

G/50500/17221/46750

1403001826

Posició

22.451,00

22.451,00

G/30102/43900/46750

1403001843

6

25.000,00

25.000,00

G/30102/43900/46750

1403001843

7

52

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
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Ens destinatari
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

Q5856406C 14/Y/105305

PLA DE DINAMITZACIÓ
COMERCIAL DEL
MOIANÈS

6.000,00

6.000,00

G/30300/43100/46750

1403001832

12

Servei de Comerç
Urbà

Q5856406C 14/Y/104075

MÉS SOM + A PROP DE
LES PERSONES I DE LES
EMPRESES

30.297,24

30.297,24

G/30101/24100/46750

1403001786

62

Servei de Mercat
de Treball

13.707,13

13.707,13

G/30103/43300/46750

1403001809

14

Servei de Teixit
Productiu

51.504,21

51.504,21

G/30103/43300/46750

1403001809

15

Servei de Teixit
Productiu

14.842,58

14.842,58

G/60300/23110/46750

1403001798

129

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

NIF

Codi XGL

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Q5856406C 14/Y/104151

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Q5856406C 14/Y/104152

Consorci per a la
Promoció dels
Municipis del
Lluçanès
Consorci per a la
Promoció dels
Municipis del
Lluçanès
Consorci per a la
Promoció dels
Municipis del
Lluçanès

EMPRESES I SECTORS
ESTRATÈGICS DEL
MOIANÈS: MÉS
COOPERACIÓ, MÉS
INNOVACIÓ I MÉS
COMPETITIVITAT
OFEM's MÉS A PROP
DELS EMPRENEDORS I
LES EMPRESES DEL
MOIANÈS I A CALDES DE
MONTBUI

Posició

14/Y/105795

Comunitat Lluçanès:
joventut, participació i
oportunitats.

P0800097H

14/Y/104048

Territoris Serens:
renaixement i estratègies
conjuntes

16.560,00

16.560,00

G/30102/43900/46750

1403001843

15

P0800097H

14/Y/104049

La carta del paisatge: una
eina per al
desenvolupament econòmic
local

12.960,00

12.960,00

G/30102/43900/46750

1403001843

16

P0800097H

53

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
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Ens destinatari
Consorci per a la
Promoció dels
Municipis del
Lluçanès
Consorci per a
l'Ocupació i la
Promoció
Econòmica del
Vallès Occidental
Consorci per a
l'Ocupació i la
Promoció
Econòmica del
Vallès Occidental
Consorci per a
l'Ocupació i la
Promoció
Econòmica del
Vallès Occidental
Consorci per a
l'Ocupació i la
Promoció
Econòmica del
Vallès Occidental
Consorci per a
l'Ocupació i la
Promoció
Econòmica del
Vallès Occidental
Entitat Municipal
Descentralitzada
de Bellaterra

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

P0800097H

14/Y/105301

Comerç de proximitat: una
aposta de futur

5.000,00

5.000,00

G/30300/43100/46750

1403001832

13

Servei de Comerç
Urbà

P0800176J

14/Y/107709

Nit dels nous professionals

7.000,00

7.000,00

G/60500/32000/46750

1403001869

29

Gerència de
Serveis d'Educació

P0800176J

14/Y/105801

Sensibilització per ala
igualtat de gènere en el
món laboral

33.750,00

33.750,00

G/60300/23110/46750

1403001851

34

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

P0800176J

14/Y/104083

Construint ocupacions

50.000,00

50.000,00

G/30101/24100/46750

1403001786

65

Servei de Mercat
de Treball

P0800176J

14/Y/104166

Espais productius:
dinamització i promoció dels
polígons

44.000,00

44.000,00

G/30103/43300/46750

1403001809

29

Servei de Teixit
Productiu

P0800176J

14/Y/104167

Centre local de Serveis a
les Empreses

64.000,00

64.000,00

G/30103/43300/46750

1403001809

30

Servei de Teixit
Productiu

P0800249E

14/Y/105045

MILLORA MATERIAL
ESPORTIU
INVENTARIABLE

2.100,00

185,30

G/30400/34200/76850

1403001812

114

Oficina
d'Equipaments
Esportius

54

Posició

Centre gestor
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Ens destinatari
Entitat Municipal
Descentralitzada
de Valldoreix
Entitat Municipal
Descentralitzada
de Valldoreix

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

P0800003F

14/Y/105278

MATERIAL ESPORTIU
2014

1.688,07

1.688,07

G/30400/34200/76850

P0800003F

14/Y/105533

GUIA TEIXIT COMERCIAL

8.000,00

8.000,00

G/30300/43100/46850

55

Posició

Centre gestor

1403001812

113

Oficina
d'Equipaments
Esportius

1403001832

15

Servei de Comerç
Urbà
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Segon.- APROVAR la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a
continuació, els quals s’havien d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de
2013 i el 30 d’abril de 2015, i justificar com a màxim el 30 de juny de 2015, i que,
d’acord amb les dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa
“SIGC” d’aquesta Diputació el 12 de juny de 2015, resten com a pendents de proposar
el pagament.
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Ens
destinatari

Ajuntament
de Palafolls

NIF

P0815400G

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(eur)

Import
pendent
(eur)

Aplicació
pressupostària

Núm.
document

13/Y/91716

Descentralització
Casa
Materna
i
millora del projecte
de joves en risc
d'exclusió social

27.920,40

3.960,20

G/10400/92400/46250

1303002252

57

Posició Centre gestor

19

Oficina
de
Cooperació
al
Desenvolupament
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Tercer.- HABILITAR un període d’audiència de les liquidacions provisionals aprovades
en els acords primer i segon del present dictamen de quinze dies hàbils, a comptar des
del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per tal que els ens destinataris presentin, si escau, la justificació pendent,
amb l’advertiment que, transcorregut el termini, es procedirà a la revocació dels
imports no justificats degudament.
Quart.- PUBLICAR l’anunci dels presents acords en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als ens afectats.”
10. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de finançament de les
llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 d’abril de 2015, va
aprovar el Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2014-2015 (AJG 168/15), amb la finalitat de contribuir a finançar
les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal.
Amb l’aprovació del referit programa es va procedir a l’obertura d’un termini de
presentació sol·licituds, que va finalitzar el 21 de maig de 2015.
Durant aquest termini s’han presentat sol·licituds a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions públiques de la Seu Electrònica Corporativa (“PMT”) i
d’altres mitjans admesos. En la mesura que, durant la fase de sol·licitud, s’ha detectat
l’existència d’errors esmenables, s’ha requerit als ens sol·licitants la seva correcció.
La gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona, responsable de la instrucció de les sol·licituds rebudes i del seguiment
de l’execució dels ajuts, ha emès informe en què es detalla el procediment emprat per
fer la distribució de la dotació econòmica del Programa, així com el resultat de la
distribució, i l'ha elevat a aquesta direcció de Serveis de Cooperació Local. El text del
referit informe es reprodueix a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 9 d’abril de
2015 (BOPB de 20.04.2015), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
(BOPB de 8.6.2012), un programa complementari de finançament de les llars d’infants
de titularitat municipal i el corresponent règim de concertació aplicable per al curs
2014-2015.
L’article 5 de l’esmentat règim preveu una dotació econòmica de 10.000.000.-€ (deu
milions d’euros) del vigent pressupost de despesa de la Diputació de Barcelona, i, en
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el seu apartat segon “...es preveu la possibilitat d’incrementar la dotació prevista amb
l’import no disposat del programa complementari de finançament de les llars d’infants
de titularitat municipal per al curs 2013-2014, resolt per Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona el passat 29 de gener”. Com a conseqüència d’aquesta
ampliació, es pot disposar d’un total d’onze milions nou-cents seixanta-dos mil setantacinc euros amb vint-i-un cèntims (11.962.075,21 €).
Mentre que l’article 6 determina l’import màxim dels ajuts i els criteris per a la
distribució dels mateixos, en els termes següents:
“1. El crèdit amb què es dota aquest Programa complementari es distribuirà en funció
del nombre d’alumnes de tots els centres legalment autoritzats i fins a un import màxim
de 875 euros per alumne.
2. Els ajuts a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es
determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents:
-

-

-

-

-

El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a
les llars d’infants acreditades pels ens locals destinataris en la formalització de la
sol·licitud. Aquestes dades vindran certificades pel/ per la secretari/ària o
secretari/ària-interventor/a de l’ens local.
Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a les
llars d’infants, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia (considerats
com alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5 hores/dia
(considerats com alumnes a jornada parcial).
Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin l’equivalent
a les 5 h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent la suma de totes
les hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial d’una llar d’infants i
dividint aquest nombre per 25.
El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals. La
quantitat que resulti determinarà un import fix per alumne matriculat i equivalent. A
cada ens local li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre d’alumnes. Tot
això fins a esgotar la dotació econòmica del programa i tenint en compte que
l’import màxim de l’ajut a atorgar per alumne matriculat i equivalent del curs 20142015 no podrà superar l’import de 875 euros.,
El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre (font: Departament
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, curs 2014/2015)”

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, que finalitzava el 21 de maig
d’enguany, s’han rebut sol·licituds de 241 ens locals i s’han efectuat onze requeriments
en total, quedant subsanades totes les sol·licituds. Dos municipis: Santa Susanna i les
Franqueses del Vallès han quedat exclosos donat que van presentar la subvenció fora
del termini establert. Deixem constància així mateix que els municipis d’Esplugues de
Llobregat, Santa Margarida i els Monjos, Santa Susanna, Sant Martí de Tous i l’entitat
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municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà van presentar la sol·licitud per
registre ordinari enlloc de fer-ho a través del Portal de Tràmits.
En el marc de la present convocatòria, la resolució de la qual s’inicia amb el present
informe tècnic, de la informació facilitada pels propis ajuntaments en formulari
complementari normalitzat, s’ha obtingut el nombre d’alumnes equivalents, és a dir,
l’alumnat que assisteix a l’escola bressol al menys 5 hores diàries i 5 dies a la
setmana. El total d’alumnat equivalent dels municipis que han presentat sol·licitud, és
de 24.201,01
El repartiment d’11.962.075,21 d’euros entre aquest nombre de places, fa que els
municipis que a continuació es relacionen rebin un ajut de 494,28 euros per alumne
matriculat, sempre i quan no superi la capacitat autoritzada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En funció d’aquest càlcul, els ajuts
proposats són els següents:
Codi
INE
08001
08003
08004
08005
08006
08007
08009
08010
08011
08012
08013
08015
08016
08017
08018
08252
08020
08022
08023
08025
08027
08029
08030
08031
08034
08033
08032
08035
08037

Alumnat
€ / alum.
Total ajut
equivalent equiv.
122,40
494,28 € 60.499,87 €
56,00
494,28 € 27.679,68 €
2,00
494,28 €
988,56 €
43,72
494,28 € 21.609,92 €
107,00
494,28 € 52.887,96 €
90,00
494,28 € 44.485,20 €
133,00
494,28 € 65.739,24 €
102,00
494,28 € 50.416,56 €
34,60
494,28 € 17.102,09 €
42,00
494,28 € 20.759,76 €
21,00
494,28 € 10.379,88 €
337,00
494,28 € 166.572,36 €
15,00
494,28 €
7.414,20 €
74,00
494,28 € 36.576,72 €
30,00
494,28 € 14.828,40 €
279,40
494,28 € 138.101,83 €
106,20
494,28 € 52.492,54 €
71,94
494,28 € 35.558,50 €
56,00
494,28 € 27.679,68 €
32,00
494,28 € 15.816,96 €
31,40
494,28 € 15.520,39 €
55,00
494,28 € 27.185,40 €
72,40
494,28 € 35.785,87 €
51,00
494,28 € 25.208,28 €
25,00
494,28 € 12.357,00 €
157,00
494,28 € 77.601,96 €
18,00
494,28 €
8.897,04 €
107,00
494,28 € 52.887,96 €
48,80
494,28 € 24.120,86 €

Ens
Abrera
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès, L'
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Bagà
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Begues
Berga
Bigues i Riells
Bruc, el
Cabanyes, les
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Calldetenes
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Codi
INE
08038
08040
08041
08042
08043
08044
08046
08047
08048
08049
08051
08053
08054
08055
08056
08058
08059
08061
08063
08064
08065
08067
08268
08266
08068
08069
08072
08073
08074
08075
70077
70046
08076
08077
08134
08082
08083
08084
08085
08088
08091
08092
08094

Alumnat
€ / alum.
Total ajut
equivalent equiv.
22,00
494,28 € 10.874,16 €
122,00
494,28 € 60.302,16 €
140,00
494,28 € 69.199,20 €
16,00
494,28 €
7.908,48 €
54,20
494,28 € 26.789,98 €
61,10
494,28 € 30.200,51 €
182,00
494,28 € 89.958,96 €
41,00
494,28 € 20.265,48 €
13,00
494,28 €
6.425,64 €
23,00
494,28 € 11.368,44 €
145,00
494,28 € 71.670,60 €
38,00
494,28 € 18.782,64 €
75,00
494,28 € 37.071,00 €
10,00
494,28 €
4.942,80 €
295,40
494,28 € 146.010,31 €
19,00
494,28 €
9.391,32 €
9,00
494,28 €
4.448,52 €
39,00
494,28 € 19.276,92 €
17,00
494,28 €
8.402,76 €
25,00
494,28 € 12.357,00 €
30,00
494,28 € 14.828,40 €
94,30
494,28 € 46.610,60 €
8,00
494,28 €
3.954,24 €
273,00
494,28 € 134.938,44 €
70,88
494,28 € 35.034,57 €
59,50
494,28 € 29.409,66 €
99,00
494,28 € 48.933,72 €
581,00
494,28 € 287.176,68 €
133,00
494,28 € 65.739,24 €
55,10
494,28 € 27.234,83 €
23,00
494,28 € 11.368,44 €
78,00
494,28 € 38.553,84 €
154,00
494,28 € 76.119,12 €
252,00
494,28 € 124.558,56 €
12,00
494,28 €
5.931,36 €
26,00
494,28 € 12.851,28 €
67,00
494,28 € 33.116,76 €
30,80
494,28 € 15.223,82 €
17,00
494,28 €
8.402,76 €
102,00
494,28 € 50.416,56 €
90,80
494,28 € 44.880,62 €
61,00
494,28 € 30.151,08 €
19,20
494,28 €
9.490,18 €

Ens
Callús
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
EMD Sant Miquel de Balenyà
EMD de Valldoreix
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Figaró-Montmany
Fogars de la Selva
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Garriga, la
Gelida
Gironella
Granada, la
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Codi
INE
08096
08097
08099
08100
08101
08162
08102
08254
08104
08105
08107
08108
08106
08109
08110
08112
08113
08114
08115
08116
08117
08118
08119
08120
08121
08122
08138
08123
08124
08128
08127
08125
08131
08126
08132
08135
08136
08129
08140
08141
08143
08145

Ens
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat, l'
Hostalets de Pierola, els
Igualada
L'Esquirol (abans Sta. Maria de
Corcó)
Llacuna, la
Llagosta, la
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Masies de Roda, Les
Masies de Voltregà, les
Masnou, el
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmeló
Montornès del Vallès
Muntanyola
Navarcles
Navàs
Òdena
Olèrdola
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Alumnat
€ / alum.
Total ajut
equivalent equiv.
216,00
494,28 € 106.764,48 €
33,80
494,28 € 16.706,66 €
12,00
494,28 €
5.931,36 €
89,00
494,28 € 43.990,92 €
593,00
494,28 € 293.108,04 €
30,00
494,28 € 14.828,40 €
162,00
494,28 € 80.073,36 €
494,28 €
20,00
9.885,60 €
11,00
494,28 €
5.437,08 €
107,00
494,28 € 52.887,96 €
127,00
494,28 € 62.773,56 €
68,00
494,28 € 33.611,04 €
86,00
494,28 € 42.508,08 €
8,00
494,28 €
3.954,24 €
93,00
494,28 € 45.968,04 €
174,60
494,28 € 86.301,29 €
256,00
494,28 € 126.535,68 €
250,00
494,28 € 123.570,00 €
63,00
494,28 € 31.139,64 €
15,00
494,28 €
7.414,20 €
60,60
494,28 € 29.953,37 €
94,00
494,28 € 46.462,32 €
97,00
494,28 € 47.945,16 €
74,00
494,28 € 36.576,72 €
780,85
494,28 € 385.958,54 €
16,60
494,28 €
8.205,05 €
73,00
494,28 € 36.082,44 €
211,00
494,28 € 104.293,08 €
219,00
494,28 € 108.247,32 €
5,00
494,28 €
2.471,40 €
18,00
494,28 €
8.897,04 €
255,70
494,28 € 126.387,40 €
8,00
494,28 €
3.954,24 €
61,00
494,28 € 30.151,08 €
10,00
494,28 €
4.942,80 €
75,40
494,28 € 37.268,71 €
77,12
494,28 € 38.118,87 €
5,80
494,28 €
2.866,82 €
74,00
494,28 € 36.576,72 €
65,00
494,28 € 32.128,20 €
54,00
494,28 € 26.691,12 €
30,00
494,28 € 14.828,40 €
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Codi
INE
08146
08147
08148
08149
08144
08153
08154
08155
08156
08157
08905
08158
08159
08160
08161
08163
08164
08165
08167
08182
08169
08171
08170
08230
08172
08174
08175
08179
08180
08181
08183
08184
08187
08194
08196
08197
08198
08199
08200
08201
08203
08202
08204

Alumnat
€ / alum.
Total ajut
equivalent equiv.
17,00
494,28 €
8.402,76 €
129,00
494,28 € 63.762,12 €
23,00
494,28 € 11.368,44 €
20,00
494,28 €
9.885,60 €
12,60
494,28 €
6.227,93 €
11,40
494,28 €
5.634,79 €
12,00
494,28 €
5.931,36 €
96,00
494,28 € 47.450,88 €
102,40
494,28 € 50.614,27 €
116,00
494,28 € 57.336,48 €
40,00
494,28 € 19.771,20 €
53,70
494,28 € 26.542,84 €
202,00
494,28 € 99.844,56 €
4,00
494,28 €
1.977,12 €
109,00
494,28 € 53.876,52 €
222,00
494,28 € 109.730,16 €
18,00
494,28 €
8.897,04 €
26,00
494,28 € 12.851,28 €
134,40
494,28 € 66.431,23 €
53,72
494,28 € 26.552,72 €
465,00
494,28 € 229.840,20 €
33,80
494,28 € 16.706,66 €
9,00
494,28 €
4.448,52 €
103,20
494,28 € 51.009,70 €
74,00
494,28 € 36.576,72 €
13,80
494,28 €
6.821,06 €
35,40
494,28 € 17.497,51 €
10,00
494,28 €
4.942,80 €
122,00
494,28 € 60.302,16 €
83,80
494,28 € 41.420,66 €
31,00
494,28 € 15.322,68 €
338,80
494,28 € 167.462,06 €
922,80
494,28 € 456.121,58 €
77,20
494,28 € 38.158,42 €
202,00
494,28 € 99.844,56 €
130,00
494,28 € 64.256,40 €
54,00
494,28 € 26.691,12 €
13,60
494,28 €
6.722,21 €
270,00
494,28 € 133.455,60 €
8,00
494,28 €
3.954,24 €
52,00
494,28 € 25.702,56 €
101,60
494,28 € 50.218,85 €
65,00
494,28 € 32.128,20 €

Ens
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Palma de Cervelló, la
Papiol, el
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Pla del Penedès, el
Pobla de Claramunt, la
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Prat de Llobregat, el
Prats de Lluçanès
Prats de Rei
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Rellinars
Ripollet
Roca del Vallès, la
Roda de Ter
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
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Codi
INE
08205
08206
08208
08210
08211
08212
08209
08213
08193
08218
08217
08220
08221
08222
08223
08224
08226
08227
08229
08231
08232
08233
08234
08235
08237
08238
08239
08240
08098
08262
08264
08265
08263
08244
08245
08246
08247
08248
08249
08250
08251
08259
08258

Alumnat
€ / alum.
Total ajut
equivalent equiv.
384,00
494,28 € 189.803,52 €
29,00
494,28 € 14.334,12 €
91,00
494,28 € 44.979,48 €
76,00
494,28 € 37.565,28 €
436,00
494,28 € 215.506,08 €
10,00
494,28 €
4.942,80 €
59,00
494,28 € 29.162,52 €
115,00
494,28 € 56.842,20 €
21,00
494,28 € 10.379,88 €
59,00
494,28 € 29.162,52 €
265,40
494,28 € 131.181,91 €
54,00
494,28 € 26.691,12 €
107,00
494,28 € 52.887,96 €
29,24
494,28 € 14.452,75 €
22,20
494,28 € 10.973,02 €
36,00
494,28 € 17.794,08 €
20,00
494,28 €
9.885,60 €
28,20
494,28 € 13.938,70 €
11,00
494,28 €
5.437,08 €
241,00
494,28 € 119.121,48 €
50,00
494,28 € 24.714,00 €
47,00
494,28 € 23.231,16 €
28,00
494,28 € 13.839,84 €
71,00
494,28 € 35.093,88 €
32,00
494,28 € 15.816,96 €
142,00
494,28 € 70.187,76 €
9,00
494,28 €
4.448,52 €
106,00
494,28 € 52.393,68 €
47,00
494,28 € 23.231,16 €
100,00
494,28 € 49.428,00 €
59,00
494,28 € 29.162,52 €
35,00
494,28 € 17.299,80 €
96,00
494,28 € 47.450,88 €
67,00
494,28 € 33.116,76 €
660,00
494,28 € 326.224,80 €
38,00
494,28 € 18.782,64 €
27,00
494,28 € 13.345,56 €
75,00
494,28 € 37.071,00 €
11,00
494,28 €
5.437,08 €
125,00
494,28 € 61.785,00 €
117,00
494,28 € 57.830,76 €
91,00
494,28 € 44.979,48 €
14,60
494,28 €
7.216,49 €

Ens
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Iscle de Vallalta
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
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Codi
INE
08260
08192
08267
08269
08270
08273
08274
08278
08281
08279
08282
08283
08284
08285
08286
08287
08288
08289
08290
08291
08292
08294
08295
08296
08298
08301
08300
08305
08306
08302
08902
08307
08214
08219
08304

Alumnat
€ / alum.
Total ajut
equivalent equiv.
308,00
494,28 € 152.238,24 €
108,80
494,28 € 53.777,66 €
73,00
494,28 € 36.082,44 €
24,00
494,28 € 11.862,72 €
174,00
494,28 € 86.004,72 €
39,00
494,28 € 19.276,92 €
40,00
494,28 € 19.771,20 €
70,20
494,28 € 34.698,46 €
61,00
494,28 € 30.151,08 €
1011,00
494,28 € 499.717,08 €
119,00
494,28 € 58.819,32 €
86,00
494,28 € 42.508,08 €
74,00
494,28 € 36.576,72 €
120,00
494,28 € 59.313,60 €
38,20
494,28 € 18.881,50 €
36,00
494,28 € 17.794,08 €
11,40
494,28 €
5.634,79 €
84,00
494,28 € 41.519,52 €
42,00
494,28 € 20.759,76 €
72,00
494,28 € 35.588,16 €
13,00
494,28 €
6.425,64 €
33,60
494,28 € 16.607,81 €
128,40
494,28 € 63.465,55 €
72,14
494,28 € 35.657,36 €
222,00
494,28 € 109.730,16 €
356,00
494,28 € 175.963,68 €
75,00
494,28 € 37.071,00 €
371,00
494,28 € 183.377,88 €
23,00
494,28 € 11.368,44 €
129,00
494,28 € 63.762,12 €
78,00
494,28 € 38.553,84 €
201,00
494,28 € 99.350,28 €
102,40
494,28 € 50.614,27 €
232,00
494,28 € 114.672,96 €
29,40
494,28 € 14.531,83 €

Ens
Santa Perpètua de Mogoda
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Subirats
Súria
Taradell
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torre de Claramunt, la
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d'Anoia
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Vic
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès

Atès l’exposat, es proposa atorgar els ajuts en el sentit esmentat, per un import total de
11.962.075,21 € (onze milions nou-cents seixanta-dos mil setanta-cinc euros amb vinti-un cèntims) d’acord amb el detall anterior.
Per altra banda, s’han de desestimar les següents sol·licituds:
1- Sol·licituds errònies i esmenades amb una nova sol·licitud dins del termini:
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Registre
entrada

Data
registre

1540013504
1540013248

06/05/2015
29/04/2015

Ens local
Ajuntament de Vilobí
Penedès
Sant Llorenç d'Hortons

1540012694

20/04/2015

Santa Fe del Penedès

Motiu
del
Dades errònies
Dades errònies
Sense
signatura

2- Sol·licituds rebudes fora de termini:
Registre
entrada

Data
registre

1540015270
1500035113

27/05/2015
26/05/2015

Ens local
Motiu
Ajuntament de les Franqueses del
Vallès
Fora de termini
Ajuntament de Santa Susanna
Fora de termini

3- La sol·licitud amb número de registre 1540015155 i data de registre 21-5-15, va ser
entrada erròniament com Ajuntament de Perafita, quan corresponia a l’Ajuntament de
Vilalba Sasserra i així queda reflectit en el document adjunt de dades
complementàries. El Secretari d’ambdós ajuntaments és la mateixa persona i en
adonar-se’n es va posar en contacte amb la nostra Gerència. Consultat posteriorment
amb la Direcció de Serveis Cooperació Local i, a la seva vegada amb la Direcció de
Serveis de Tecnologies, no és possible canviar el nom de l’ens destinatari en la
sol·licitud de l’aplicatiu PMT, per tant, es va introduir una nova sol·licitud amb número
de registre 1540015737 i data de registre 9-6-15 correctament.
Per la qual cosa es proposa desestimar la sol·licitud número 1540015155 per error en
el nom de l’ens, i estimar la sol·licitud 1540015737, tenint en compte que per la data
del registre d’aquesta petició, s’hauria de tenir en compte la de 21-5-15.”
Vistes les consideracions i fets exposats pel centre gestor en el seu informe, es
considera que cal tramitar l’aprovació dels ajuts.
La present proposta es justifica en la circumstància que les despeses a finançar són
les del curs escolar 2014-2015, que els ens destinataris ja han executat totalment o
estan a punt de fer-ho, raó per la qual l’ajornament de la tramitació dels ajuts podria
suposar un dèficit de tresoreria per als ens afectats i derivar en un perjudici rellevant
per a l’adequada administració del servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Vist l’apartat 12.2.a) de la Refosa núm. 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15 de data 8 de gener de 2015 i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a la
Junta de govern, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar la
creació de programes complementaris.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- INCREMENTAR la dotació prevista inicialment de 10.000.000,00 d’euros,
amb la quantitat de 1.962.075,21 euros, corresponents a l’import no disposat del
“Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal
per al curs 2013-2014” i APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir en
el marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2014-2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
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Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

Ajuntament d'Alella

P0800300F

Ajuntament d'Alpens

P0800400D

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I
Ajuntament d'Arenys de
P0800700G
Munt
Ajuntament d'Argentona

P0800900C

Ajuntament d'Artés

P0801000A

Ajuntament d'Avià

P0801100I

Ajuntament d'Avinyó
P0801200G
Ajuntament d'Avinyonet del
P0801300E
Penedès
Ajuntament de Badalona

P0801500J

Ajuntament de Bagà

P0801600H

Ajuntament de Balenyà

P0801700F

Import
concedit
(EUR)

Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament de la llar d'infants municipal "El
Cauet" per al curs escolar 2014-2015
Servei d'escola bressol municipal
Escola bressol La Petjada curs 2014-2015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL
CURS 2014-2015
FINANÇAMENT
ESCOLA
BRESSOL
MUNICIPAL MOIXAINES D'ARTÉS
Suport al finançament de la llar d'infants
municipal "la Baldufa"
LLAR D'INFANTS L'ESTEL.
Finançament de la Llar d'infants municipal El
Cargol
SERVEI
MUNICIPAL
D'ESCOLES
BRESSOL
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
D'ESCOLES BRESSOL 2014/2015
Finançament Escola Bressol "El Roc Petit",
curs 2014-2015
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Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

60.499,87 15/X/211901

1540015116

1503003544

1

27.679,68 15/X/211907

1540012965

1503003544

2

988,56 15/X/211911

1540012603

1503003544

3

52.887,96 15/X/211902

1540012339

1503003544

4

44.485,20 15/X/212064

1540015040

1503003544

5

65.739,24 15/X/211903

1540014739

1503003544

6

50.416,56 15/X/211910

1540013950

1503003544

7

17.102,09 15/X/212067

1540014316

1503003544

8

20.759,76 15/X/212068

1540014361

1503003544

9

10.379,88 15/X/211906

1540012576

1503003544

10

166.572,36 15/X/212014

1540015086

1503003544

11

7.414,20 15/X/212016

1540015133

1503003544

12

36.576,72 15/X/212015

1540013191

1503003544

13

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Balsareny

P0801800D

Ajuntament de Barberà del
P0825200I
Vallès
Ajuntament de Begues

P0802000J

Ajuntament de Berga
P0802200F
Ajuntament de Bigues i
P0802300D
Riells
Ajuntament de Cabrera de
P0802900A
Mar
Ajuntament de Cabrils

P0803000I

Ajuntament de Calaf

P0803100G

Ajuntament de Calders

P0803400A

Ajuntament de Caldes de
P0803300C
Montbui
Ajuntament
d'Estrac

de

Caldes

P0803200E

Ajuntament de Calella

P0803500H

Ajuntament de Calldetenes

P0822400H

Import
concedit
(EUR)

FINANÇAMENT LLAR INFANTIL SANT
MARC
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
ESCOLA BRESSOL FLOR DE NEU
Escola bressol municipal La Puput
Finançament llars d'infants per al curs
escolar 2014-2015
FINANÇAMENT DE L'ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL DE CABRILS
Finançament llars d'Infants per el curs 20142015
Finançament llar d'infants el Tren Blau curs
2014-2015
Programa de finançament de les llars
d'infants per al curs escolar 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015 Caldes d'Estrac
Programa complementari de finançament de
la llar d'infants municipal El Carrilet curs
2014/2015
Escola Bressol l' Esquitx de CALLDETENES

69

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

14.828,40 15/X/212063

1540012584

1503003544

14

138.101,83 15/X/212069

1540014245

1503003544

15

52.492,54 15/X/212012

1540014110

1503003544

16

35.558,50 15/X/212065

1540013568

1503003544

17

27.679,68 15/X/212018

1540013066

1503003544

18

27.185,40 15/X/211908

1540015035

1503003544

19

35.785,87 15/X/211904

1540014506

1503003544

20

25.208,28 15/X/211905

1540015037

1503003544

21

12.357,00 15/X/212017

1540012924

1503003544

22

77.601,96 15/X/212061

1540013475

1503003544

23

8.897,04 15/X/212019

1540013169

1503003544

24

52.887,96 15/X/212013

1540014376

1503003544

25

24.120,86 15/X/212020

1540013486

1503003544

26

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Callús

P0803700D

Ajuntament de Canet de
P0803900J
Mar
Ajuntament de Canovelles

P0804000H

Ajuntament de Cànoves i
P0804100F
Samalús
Ajuntament de Canyelles

P0804200D

Ajuntament de Capellades

P0804300B

Ajuntament de Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de Cardona

P0804600E

Ajuntament de Carme

P0804700C

Ajuntament de Casserres

P0804800A

Ajuntament de Castellar del
Vallès
Ajuntament de Castellbell i
el Vilar

P0805000G
P0805200C

Import
concedit
(EUR)

PROGRAMA
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT LLARS D'INFANTS CURS
2014-2015
Finançament llar d'infants municipal El
Palauet curs 14-15
Escoles bressol municipals Sant Jordi i
Marta Mata
FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
programa complementari finançament llars
d'infants 2014-15
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament llar d'infants municipal de
Cardona 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament
llars infants titularitat municipal curs 20142015
Finançament escola bressol Els Colobrers i
escola bressol El Coral
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015

70

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

10.874,16 15/X/212062

1540013719

1503003544

27

60.302,16 15/X/211917

1540015067

1503003544

28

69.199,20 15/X/211920

1540013915

1503003544

29

7.908,48 15/X/211921

1540013175

1503003544

30

26.789,98 15/X/212030

1540014275

1503003544

31

30.200,51 15/X/212029

1540013069

1503003544

32

89.958,96 15/X/212079

1540013355

1503003544

33

20.265,48 15/X/211919

1540014324

1503003544

34

6.425,64 15/X/212077

1540015063

1503003544

35

11.368,44 15/X/211923

1540014847

1503003544

36

71.670,60 15/X/212033

1540013846

1503003544

37

18.782,64 15/X/211915

1540013594

1503003544

38

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Castellbisbal

P0805300A

Ajuntament de Castellcir

P0805400I

Ajuntament de Castelldefels

P0805500F

Ajuntament de Castellet i la
Gornal

P0805700B

Ajuntament de Castellfollit
del Boix

P0805800J

Ajuntament de Castellgalí

P0806000F

Ajuntament de Castellolí

P0806200B

Ajuntament de Castellterçol

P0806300J

Ajuntament de Castellví de
la Marca

P0806400H

Ajuntament de Centelles

P0806600C

Ajuntament de Cercs

P0826800E

Import
concedit
(EUR)

Finançament de la llar d'infants municipal
EBM La Caseta curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants de titularitat municipal per
al curs 2014-2015 i del seu règim
Finançament de la llar d'infants per al curs
escolar 2014-2015
finançament llar infants quitxalla curs 20142015
FINANÇAMENT
LLAR
D'INFANTS
MUNICIPAL
L'ESPURNA
DE
CASTELLTERÇOL
Finançament de les llars d'infants per al curs
2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
EEI. LLAR D'INFANTS SANT JORDI CURS
2014/2015

71

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

37.071,00 15/X/211918

1540013888

1503003544

39

4.942,80 15/X/212071

1540013379

1503003544

40

146.010,31 15/X/211913

1540012887

1503003544

41

9.391,32 15/X/212073

1540015105

1503003544

42

4.448,52 15/X/212082

1540013388

1503003544

43

19.276,92 15/X/212024

1540013868

1503003544

44

8.402,76 15/X/212028

1540013199

1503003544

45

12.357,00 15/X/212083

1540013060

1503003544

46

14.828,40 15/X/212025

1540014433

1503003544

47

46.610,60 15/X/211912

1540015039

1503003544

48

3.954,24 15/X/212075

1540013507

1503003544

49

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès

P0826600I

Ajuntament de Cervelló

P0806700A

Ajuntament de Collbató

P0806800I

Ajuntament de Corbera de
Llobregat

P0807100C

Ajuntament de Cornellà de
Llobregat

P0807200A

Ajuntament de Cubelles

P0807300I

Ajuntament de Dosrius

P0807400G

Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de Fogars de la
Selva

P0813300A
P0808100B

Ajuntament de Folgueroles

P0808200J

Ajuntament de Fonollosa

P0808300H

Ajuntament de Font-rubí

P0808400F

Ajuntament de Gelida

P0809000C

Import
concedit
(EUR)

PROGRAMA COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
PER AL CURS ESCOLAR 2014-2015
Finançament llar curs escollar 2014-2015
SUPORT AL FINANÇAMENT DEL SERVEI
DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
Finançament Escola Bressol Pública El Petit
Corb per al curs 2014-2015
LLARS D'INFANTS DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT PEL CURS ESCOLAR 20142015
Finançament de les llars d' Infants per al
curs 2014-2015
Finançament de la Llar d'Infants Municipal
de Dosrius curs 2014-2015
Suport a l'Escola Bressol El Fanalet de
Figaró. Curs 2014-2015.
MANTENIMENT LLAR D'INFANTS "LA
FALGUERETA" CURS 2014-2015
Finançament llar d'infants municipal Patufet
per al curs 2014-2015
FINANÇAMENT
LLAR
D'INFANTS
MUNICIPAL DE FONOLLOSA CURS 20142015
Finançament de la llar d'infants Els Pinells
de Font-rubí
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015

72

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

134.938,44 15/X/212081

1540014031

1503003544

50

35.034,57 15/X/211914

1540015119

1503003544

51

29.409,66 15/X/211922

1540012474

1503003544

52

48.933,72 15/X/212076

1540014126

1503003544

53

287.176,68 15/X/212032

1540014315

1503003544

54

65.739,24 15/X/212026

1540014853

1503003544

55

27.234,83 15/X/212074

1540014786

1503003544

56

5.931,36 15/X/212027

1540012868

1503003544

57

12.851,28 15/X/212078

1540014144

1503003544

58

33.116,76 15/X/212031

1540013218

1503003544

59

15.223,82 15/X/212034

1540014813

1503003544

60

8.402,76 15/X/212070

1540013901

1503003544

61

44.880,62 15/X/212022

1540012528

1503003544

62

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Gironella

P0809100A

Ajuntament de Granollers

P0809500B

Ajuntament de Gualba

P0809600J

Ajuntament de Guardiola de
Berguedà

P0809800F

Ajuntament de Gurb

P0809900D

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

Ajuntament de la Granada

P0809300G

Ajuntament de la Llacuna

P0810300D

Ajuntament de la Llagosta

P0810400B

Ajuntament de la Palma de
Cervelló
Ajuntament de la Pobla de
Claramunt
Ajuntament de la Roca del
Vallès
Ajuntament de la Torre de
Claramunt

P5831301F
P0816400F
P0818000B
P0828600G

Import
concedit
(EUR)

PROGRAMA
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT LLAR INFANTS CURS
ESCOLAR 2014-2015
Funcionament de les Escoles Bressol
Municipals de Granollers 2014-2015
FINANÇAMENT LLAR INFANTS "LA CUCA
DE LLUM" - CURS 2014-2015
FINANÇAMENT ESCOLA BRESSOL EL
PATUGET CURS 2014-2015
LLAR INFANTS MUNICIPAL LA QUITXALLA
CURS 2014-2015
Finançament de les llars d'infants de
titularitat municipal curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari llar d'infants "El Sol
i la Lluna"
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT LLARS INFANTS CURS
2014-2015
Finançament de les llars d'infants de
titularitat municipal 2014-2015
Finançament de la llar d'infants municipal Sol
Solet
Subvenció Escoles Bressol Municipals de La
Roca
manteniment llars d'infants municipals curs
2014-15

73

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

63

30.151,08 15/X/212080

1540014456

1503003544

106.764,48 15/X/212072

1540013969

1503003544

64

16.706,66 15/X/211934

1540013480

1503003544

65

5.931,36 15/X/212087

1540013879

1503003544

66

43.990,92 15/X/212091

1540013179

1503003544

67

50.416,56 15/X/211916

1540013731

1503003544

68

9.490,18 15/X/212021

1540013737

1503003544

69

5.437,08 15/X/211930

1540015109

1503003544

70

52.887,96 15/X/212092

1540015112

1503003544

71

19.771,20 15/X/211943

1540013967

1503003544

72

12.851,28 15/X/211964

1540014145

1503003544

73

41.420,66 15/X/212113

1540013424

1503003544

74

18.881,50 15/X/212060

1540015024

1503003544

75

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de les Masies
de Roda
Ajuntament de les Masies
de Voltregà

Import
concedit
(EUR)

NIF
ens
Actuació
destinatari
P0800500A
P0802700E
P0811500H
P0811600F

Ajuntament de l'Esquirol

P0825400E

Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat

P0810000J

Ajuntament de Lliçà
d'Amunt

P0810600G

Ajuntament de Lliçà de Vall

P0810700E

Ajuntament de Llinars del
Vallès

P0810500I

Ajuntament de Lluçà

P0810800C

Ajuntament de Malgrat de
Mar

P0810900A

Ajuntament de Manlleu

P0811100G

Ajut finançament places Escola Bressol
Municipal l'Ametller
FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS CURS
2014-2015
Finançament escola bressol municipal curs
2014-2015
Funcionament escola bressol municipal Can
Riva
Finançament de la Llar d'infants municipal de
l'Esquirol
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT ESCOLES BRESSOL 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
PC de finançament de les llars infantils
municipals per al curs escolar 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escola 20142015
FINANÇAMENT
LLAR
D'INFANTS
"GAFARRONETS" DE LLUÇÀ
Finançament Llar d'infants municipal Els
Fesolets 2014-2015
Llars d'infants municipals: Colors i Els
Picarols

74

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

21.609,92 15/X/212011

1540013683

1503003544

76

15.520,39 15/X/212066

1540015139

1503003544

77

7.414,20 15/X/211927

1540013114

1503003544

78

29.953,37 15/X/211933

1540013197

1503003544

79

9.885,60 15/X/211926

1540013264

1503003544

80

293.108,04 15/X/211924

1540013998

1503003544

81

62.773,56 15/X/212095

1540013172

1503003544

82

33.611,04 15/X/212043

1540013227

1503003544

83

42.508,08 15/X/211932

1540015055

1503003544

84

3.954,24 15/X/211935

1540014134

1503003544

85

45.968,04 15/X/212048

1540013194

1503003544

86

86.301,29 15/X/211928

1540013449

1503003544

87

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Manresa

P0811200E

Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles

P0811300C
P0811400A

Ajuntament de Masquefa

P0811800B

Ajuntament de Matadepera

P0811900J

Ajuntament de Mataró

P0812000H

Ajuntament de Mediona

P0812100F

Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de
Rei
Ajuntament de Mollet del
Vallès
Ajuntament de Monistrol de
Calders
Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de Montcada i
Reixac

P0813700B

Ajuntament de Montesquiu

P0813000G

P0812200D
P0812300B
P0812700C
P0812600E
P0812400J

Import
concedit
(EUR)

FINANÇAMENT LLARS D'INFANTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL CURS 20142015
Llars d'infants curs 2014-2015
EBM Els Cirerers
SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA
PETITA INFÀNCIA I A LA FAMÍLIA
Finançament escola bressol municipal Ralet
Ralet curs 14-15
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants de titularitat municipal
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
D'ESCOLES BRESSOL 2014-2015
Escola Bressol Garrofins - Curs 2014-2015
Servei municipal de llars d'infants curs 20142015
Programa Complementari Escoles Bressol
curs 2014/2015
Finançament Llar d'Infants curs escolar
2014-2015
Finançament de la Llar d'Infants "El Cuc
Verd" curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 2014-15
Programa Complementari de finançament de
la llar d'infants de Montesquiu curs 20142015

75

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

126.535,68 15/X/212037

1540013462

1503003544

88

123.570,00 15/X/212042
31.139,64 15/X/212041

1540015043
1540013980

1503003544
1503003544

89
90

47.945,16 15/X/211931

1540012482

1503003544

91

36.576,72 15/X/212040

1540012943

1503003544

92

385.958,54 15/X/212093

1540013450

1503003544

93

8.205,05 15/X/212099

1540014418

1503003544

94

36.082,44 15/X/211925

1540013281

1503003544

95

104.293,08 15/X/211937

1540013478

1503003544

96

108.247,32 15/X/212088

1540013859

1503003544

97

2.471,40 15/X/212090

1540013855

1503003544

98

8.897,04 15/X/212044

1540014421

1503003544

99

126.387,40 15/X/212086

1540013381

1503003544

100

3.954,24 15/X/211938

1540013204

1503003544

101

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Montgat

P0812500G

Ajuntament de Montmajor

P0813100E

Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès
del Vallès
Ajuntament de Muntanyola

P0813400I

Ajuntament de Navarcles

P0813900H

Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del
Penedès

P0814000F

Ajuntament de Palafolls

P0815400G

Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans

P0815500D

Ajuntament de Pallejà

P0815600B

Ajuntament de Parets del
Vallès

P0815800H

Ajuntament de Perafita

P0815900F

Ajuntament de Piera

P0816000D

P0813500F
P0812800A

P0815300I

Import
concedit
(EUR)

Programa complementari de finançament de
l'escola bressol Els Montgatets per al curs
escolar 2014-2015
SUBVENCIÓ
LLAR
D'INFANTS " EL
CUCUT" CURS 2014-2015
Finançament escola bressol La Fireta
Funcionament Llar d'Infants Pública El
Lledoner, curs 2014-2015
Finançament "Llar d'infants de Muntanyola"
Finançament escola Bressol municipal "tinet"
curs 2014-2015
Escola municipal Quitxalla de Navàs
FINANÇAMENT LLAR D' INFANTS "EL
PETIT DRAC"
Llar d'infants Palafollets, curs escolar 20142015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT DE LLARS D'INFANTS
2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015
Finançament llar infants petit heurom 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015

76

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

30.151,08 15/X/212047

1540013240

1503003544

102

4.942,80 15/X/212089

1540015078

1503003544

103

37.268,71 15/X/212038

1540013415

1503003544

104

38.118,87 15/X/211936

1540013960

1503003544

105

2.866,82 15/X/212046

1540013420

1503003544

106

36.576,72 15/X/212094

1540013174

1503003544

107

32.128,20 15/X/212098

1540012800

1503003544

108

5.931,36 15/X/212052

1540015025

1503003544

109

47.450,88 15/X/212053

1540014161

1503003544

110

50.614,27 15/X/212055

1540014285

1503003544

111

57.336,48 15/X/211945

1540015070

1503003544

112

99.844,56 15/X/211939

1540013408

1503003544

113

1.977,12 15/X/212105

1540015149

1503003544

114

53.876,52 15/X/212123

1540014150

1503003544

115

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Pineda de
Mar

P0816200J

Ajuntament de Polinyà

P0816600A

Ajuntament de Prats de
Lluçanès

P0817000C

Ajuntament de Premià de
Dalt

P0823000E

Ajuntament de Premià de
Mar

P0817100A

Ajuntament de Puigdàlber

P0817300G

Ajuntament de Puig-reig

P0817400E

Ajuntament de Rellinars

P0817800F

Ajuntament de Ripollet

P0817900D

Ajuntament de Roda de Ter

P0818200H

Ajuntament de Rubí

P0818300F

Ajuntament de Sabadell

P0818600I

Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs

P0819300E

Import
concedit
(EUR)

Finançament Bressol de Mar i Marinada
Programa complementari de finançament de
llars d'infants curs escolar 2014-2015
Programa Complementari de finançament de
les llars d'infants
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT
LLARS
INFANTS
MUNICIPALS CURS 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
FINANÇAMENT DE LA LLAR D'INFANTS
MPAL. "LA CABANA", DE PUIGDÀLBER,
CURS 2014-2015
LLAR D'INFANTS L'ESTEL
FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS CURS
ESCOLAR 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament llar infants municipal 20142015
Sol·licitud finançament de les llars d'infants
municipals curs escolar 2014-2015
Finançament
de
les
llars
d'infants
municipals, curs 2014-2015
PC Finançament llars infants municipals curs
escolar 2014-2015

77

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

109.730,16 15/X/211952

1540013551

1503003544

116

66.431,23 15/X/212127

1540014310

1503003544

117

16.706,66 15/X/211997

1540012444

1503003544

118

51.009,70 15/X/211956

1540014030

1503003544

119

36.576,72 15/X/211999

1540013376

1503003544

120

6.821,06 15/X/211986

1540013357

1503003544

121

17.497,51 15/X/211984

1540013951

1503003544

122

4.942,80 15/X/212121

1540012843

1503003544

123

60.302,16 15/X/211961

1540013965

1503003544

124

15.322,68 15/X/211989

1540012872

1503003544

125

167.462,06 15/X/212103

1540015098

1503003544

126

456.121,58 15/X/212109

1540014526

1503003544

127

38.158,42 15/X/211968

1540014247

1503003544

128

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres

P0819600H

Ajuntament de Sant Antoni
de Vilamajor

P0819700F

Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau

P0819800D

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià
de Vallalta

P0820000H
P0820200D

Ajuntament de Sant Celoni

P0820100F

Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat

P0820300B

Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès

P0820400J

Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues

P0820500G

Import
concedit
(EUR)

Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament de les llars d'infants municipals
Minerva i Sant Nicolau, curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants de titularitat municipal per
al curs 2014-2015
FINANÇAMENT DE LA LLAR D'INFANTS
EL PATUFET CURS 2014-2015
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
MUNICIPALS
DE
SANT
BOI
DE
LLOBREGAT PER AL CURS 2014-15
MANTENIMENT LLAR D'INFANTS EL
CARGOL CURS 2014-2015
Programa complementari finançament llars
d'infants per al curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants de titularitat municipal per
al curs 2014-2015
Finançament Escola Bressol Municipal 201415
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015 Llar d'Infants La Balena

78

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

99.844,56 15/X/212126

1540014022

1503003544

129

64.256,40 15/X/211988

1540012886

1503003544

130

26.691,12 15/X/212058

1540014469

1503003544

131

6.722,21 15/X/211955

1540013503

1503003544

132

133.455,60 15/X/212000

1540012662

1503003544

133

3.954,24 15/X/211977

1540012552

1503003544

134

25.702,56 15/X/211996

1540014164

1503003544

135

50.218,85 15/X/211978

1540013467

1503003544

136

32.128,20 15/X/212002

1540013231

1503003544

137

189.803,52 15/X/212006

1540013370

1503003544

138

14.334,12 15/X/211958

1540014012

1503003544

139

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament de Sant Esteve
P0820700C
Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de
P0820900I
Codines
Ajuntament de Sant Feliu de
P0821000G
Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages
Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan
Despí
Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de Sant Just
Desvern

Import
concedit
(EUR)

NIF
ens
Actuació
destinatari

P0821100E
P0820800A
P0821200C
P0819200G
P0822500E
P0821600D
P0821800J
P0821900H

Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons

P0822000F

Ajuntament de Sant Llorenç
Savall

P0822100D

Finançament la Ginesta curs 14.15
Finançament de les llars d'infants per al curs
escolar 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
finançament llar d'infants municipal de Sant
Feliu Sasserra
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament llar d'infants "Vallalta" curs
escolar 2014-2015
Finançament de la Llar d'Infants El Xiulet de
Sant Joan de Vilatorrada
XARXA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
CURS 2014-2015
Finançament Llar infant municipal curs 20142015
Finançament Escola Bressol Mpal. Marrecs
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Llar d'infants pública de titularitat municipal
el Patinet

79

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

44.979,48 15/X/212008

1540013576

1503003544

140

37.565,28 15/X/212010

1540013336

1503003544

141

215.506,08 15/X/211948

1540014439

1503003544

142

4.942,80 15/X/211942

1540015081

1503003544

143

29.162,52 15/X/212110

1540014849

1503003544

144

56.842,20 15/X/212130

1540013639

1503003544

145

10.379,88 15/X/212138

1540013221

1503003544

146

29.162,52 15/X/212054

1540015094

1503003544

147

131.181,91 15/X/211951

1540014499

1503003544

148

26.691,12 15/X/212051

1540015148

1503003544

149

52.887,96 15/X/212129

1540013734

1503003544

150

14.452,75 15/X/211973

1540013414

1503003544

151

10.973,02 15/X/212134

1540013463

1503003544

152

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Sant Martí
de Centelles

P0822200B

Ajuntament de Sant Martí
de Tous

P0822600C

Ajuntament de Sant Martí
Sarroca

P0822700A

Ajuntament de Sant Mateu
P0822900G
de Bages
Ajuntament de Sant Pere de
P0823100C
Ribes
Ajuntament de Sant Pere de
P0823200A
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de
P0823300I
Torelló
Ajuntament de Sant Pere de
P0823400G
Vilamajor
Ajuntament de Sant Pol de
Mar
Ajuntament de Sant Quirze
de Besora
Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze
Safaja

P0823500D
P0823700J
P0823800H
P0823900F

Import
concedit
(EUR)

FINANÇAMENT DE LA LLAR D'INFANTS
DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 20142015
Programa complementaria llar infants
públiques curs 14/15
Finançament de la llar d´infants "El Xic
Martinenc" de titularitat municipal per al curs
2014-2015
Finançament llars d'infants per al curs
escolar 2014-2015
Programa complementari finançament llars
d'infants municipals curs escolar 2014 -2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT LLARS INFANTS CURS
2014-2015
Funcionament llar d'infants Pi del Soldat
2014-2015
Finançament Llar d'Infants Els Quirzets curs
2014-2015
Finançament Escola Bressol Municipal el
Patufet
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL CURS 2014-2015

80

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

17.794,08 15/X/212119

1540013941

1503003544

153

9.885,60 15/X/211980

Presentada
en paper

1503003544

154

13.938,70 15/X/212135

1540013192

1503003544

155

5.437,08 15/X/211995

1540014186

1503003544

156

119.121,48 15/X/211950

1540014453

1503003544

157

24.714,00 15/X/212132

1540013334

1503003544

158

23.231,16 15/X/211960

1540014274

1503003544

159

13.839,84 15/X/211970

1540013699

1503003544

160

35.093,88 15/X/212107

1540014513

1503003544

161

15.816,96 15/X/212009

1540013164

1503003544

162

70.187,76 15/X/212005

1540013274

1503003544

163

4.448,52 15/X/212102

1540015113

1503003544

164

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament de Sant Sadurní
P0824000D
d'Anoia
Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola

P0809700H

Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet

P0826200H

Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt

P0826400D

Ajuntament de Sant Vicenç
de Torelló

P0826500A

Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts

P0826300F

Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia
de Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del
Penedès
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui

Import
concedit
(EUR)

NIF
ens
Actuació
destinatari

P0824400F
P0824500C
P0824600A
P0824700I
P0824800G
P0824900E
P0825000C

Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 2014-15
Finançament de la llar d'infants "Dentetes"
de Sant Salvador de Guardiola, curs 20142015
Finançament Escola Bressol Municipal El
NIU
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament de la Llar d'Infants Els
Gallarets, curs 2014-2015
Finançament de les Escoles bressol
municipals l'Alegria i Petit Mamut de Sant
Vicenç dels Horts
Finançament de la llar d'infants municipal
Rojas Feliu, el curs 2014-2015
Finançament de les llars d'infants per al curs
escolar 2014-15
Llar d'infants Ralet-ralet Santa Eugènia de
Berga 2014-2015
FINANÇAMENT LLAR D'INFANTS CURS
2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015
Finançament Llar d'infants municipal "Les
Moreres"
Funcionament tres llars d'infants municipals

81

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

52.393,68 15/X/212001

1540013283

1503003544

165

23.231,16 15/X/212003

1540012772

1503003544

166

49.428,00 15/X/211974

1540013567

1503003544

167

29.162,52 15/X/212131

1540013378

1503003544

168

17.299,80 15/X/211979

1540013531

1503003544

169

47.450,88 15/X/212111

1540015021

1503003544

170

33.116,76 15/X/212059

1540014873

1503003544

171

326.224,80 15/X/211966

1540014271

1503003544

172

18.782,64 15/X/212004

1540013219

1503003544

173

13.345,56 15/X/212133

1540012475

1503003544

174

37.071,00 15/X/212137

1540013186

1503003544

175

5.437,08 15/X/211975

1540012695

1503003544

176

61.785,00 15/X/212136

1540013682

1503003544

177

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari
Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera
Ajuntament de Santa Maria
d'Oló

Import
concedit
(EUR)

NIF
ens
Actuació
destinatari
P0825100A
P0825900D
P0825800F

Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda

P0826000B

Ajuntament de Santpedor

P0819100I

Ajuntament de Sentmenat

P0826700G

Ajuntament de Seva

P0826900C

Ajuntament de Sitges

P0827000A

Ajuntament de Subirats

P0827300E

Ajuntament de Súria

P0827400C

Ajuntament de Taradell

P0827800D

Ajuntament de Teià

P0828100H

Programa complementari llars infants curs
14-15
FINANÇAMENT
LLARS
INFANTS
MUNICIPALS 2014-2015
Finançament de la Llar d'Infants "El Cuc",
curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT EBM ELS GALLARETS
CURS 2014-2015
Programa complementari de finançament de
la llar d'infants municipal Sentmenuts per al
curs 14-15
Finançament de la Llar d'Infants El Bressol
de Seva pel curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015
Suport finançament llar d'infants Petit Estel
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
PEL CURS ESCOLAR 2014-2015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT
ESCOLA
BRESSOL
MUNICIPAL curs 2014-2015

82

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

57.830,76 15/X/212149

Presentada
en paper

1503003544

178

44.979,48 15/X/211972

1540013665

1503003544

179

7.216,49 15/X/211971

1540013048

1503003544

180

152.238,24 15/X/211965

1540014240

1503003544

181

53.777,66 15/X/212106

1540015142

1503003544

182

36.082,44 15/X/212124

1540014007

1503003544

183

11.862,72 15/X/211983

1540015054

1503003544

184

86.004,72 15/X/212057

1540014749

1503003544

185

19.276,92 15/X/211985

1540014009

1503003544

186

19.771,20 15/X/212128

1540013038

1503003544

187

34.698,46 15/X/212115

1540013384

1503003544

188

30.151,08 15/X/211992

1540013439

1503003544

189

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Terrassa

P0827900B

Ajuntament de Tiana

P0828200F

Ajuntament de Tona

P0828300D

Ajuntament de Tordera

P0828400B

Ajuntament de Torelló

P0828500I

Ajuntament de Torrelavit

P0828700E

Ajuntament de Torrelles de
Foix

P0828800C

Ajuntament de Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Ajuntament de Vacarisses

P0829100G

Ajuntament de Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Ajuntament de Vallgorguina

P0829500H

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

Import
concedit
(EUR)

Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament llars d'infants municipals curs
2014-2015
Finançament de l'Escola Bressol Municipal
Programa complementari de finançament de
la Llar d'Infants Municipal 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
CURS 2014-2015
finançament llar d'infants 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Llar d'infants municipal curs escolar 20142015
FINANÇAMENT
LLAR
D'INFANTS
MUNICIPALS CURS ESCOLAR 2014-2015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
PEL CURS 2014-15

83

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

499.717,08 15/X/211967

1540013708

1503003544

190

58.819,32 15/X/211990

1540014142

1503003544

191

42.508,08 15/X/212114

1540012889

1503003544

192

36.576,72 15/X/211982

1540014856

1503003544

193

59.313,60 15/X/212118

1540014143

1503003544

194

17.794,08 15/X/212125

1540013429

1503003544

195

5.634,79 15/X/212101

1540015128

1503003544

196

41.519,52 15/X/211962

1540014019

1503003544

197

35.588,16 15/X/211963

1540013555

1503003544

198

6.425,64 15/X/211949

1540014795

1503003544

199

16.607,81 15/X/212116

1540013419

1503003544

200

63.465,55 15/X/212122

1540013377

1503003544

201

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament de Vallromanes

P0829700D

Ajuntament de Vic

P0829900J

Ajuntament de Viladecans

P0830200B

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D
Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

P0830600C

Ajuntament de Vilalba
Sasserra

P0830700A

Ajuntament de Vilanova del
Camí

P0830300J

Ajuntament de Vilanova del
Vallès

P0831000E

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

Ajuntament de Vilassar de
Dalt

P0821300A

Ajuntament de Vilassar de
Mar

P0821700B

Ajuntament de Vilobí del
Penedès

P0830500E

Import
concedit
(EUR)

Finançament de la Llar d'Infants de
Vallromanes per al curs 2014-2015
FINANÇAMENT
LLARS
D'INFANTS
MUNICIPALS DE VIC 2014-2015
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
PER AL CURS ESCOLAR 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa Complementari de finançament Llars municipals d'infants. Curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs 2014-2015
Programa Complementari de finançament a
la llar d'infants EBM La Baldufa de Vilanova
del Vallès (Curs 2014-2015)
Finançament llars infants municipals curs
2014-2015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
PER AL CURS 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015 Vilassar de Mar
Escola Bressol Els Ocellets. Curs 2014-2015

84

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

35.657,36 15/X/212112

1540013360

1503003544

202

109.730,16 15/X/211959

1540013361

1503003544

203

175.963,68 15/X/211994

1540013593

1503003544

204

37.071,00 15/X/211969

1540013741

1503003544

205

183.377,88 15/X/211993

1540013991

1503003544

206

11.368,44 15/X/212056

1540015737

1503003544

207

63.762,12 15/X/211946

1540015059

1503003544

208

38.553,84 15/X/211957

1540013162

1503003544

209

99.350,28 15/X/212104

1540015093

1503003544

210

50.614,27 15/X/211944

1540015099

1503003544

211

114.672,96 15/X/211954

1540013263

1503003544

212

14.531,83 15/X/211991

1540013563

1503003544
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Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament del Bruc

P0802500I

Ajuntament del Masnou

P0811700D

Ajuntament del Papiol
Ajuntament del Pla del
Penedès
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort

P0815700J

Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament dels Hostalets
de Pierola
Ajuntament dels Prats de
Rei
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament d'Igualada

P0816300H
P0818100J
P0816800G
P0816100B
P0816900E
P0807500D
P0807600B
P0810100H

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

Ajuntament d'Olèrdola

P0814400H

Import
concedit
(EUR)

PROG. COMPL. FINANÇAMENT ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL "LA CADIRETA"
D'EL BRUC
Programa complementari finançament EBM
El Masnou 2014 - 2015
Finançament llar d'infants curs 2014_2015
FINANÇAMENT
LLARS
INFANTS
2014/2015
Finançament Escola Bressol La Pau 20142015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
Finançament llar infants curs 2014-2015
Contribució al finançament de la llar d'infants
municipal "Reietons", per al curs 2014-2015
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
DE
FINANÇAMENT DE LES LLARS D'INFANTS
PER AL CURS 2014-2015
Programa complementari finançament llars
infants municipal curs 14-15
Finançament llars d'infants curs 2014-2015
Programa complementari de finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 2014-15
Finançament de les llars d'infants d'Olèrdola
curs 2014-2015
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Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

15.816,96 15/X/211909

1540012666

1503003544

214

46.462,32 15/X/212045

1540013861

1503003544

215

26.542,84 15/X/212050

1540012436

1503003544

216

8.897,04 15/X/211947

1540014865

1503003544

217

26.552,72 15/X/211998

1540013837

1503003544

218

229.840,20 15/X/212120

1540014111

1503003544

219

14.828,40 15/X/212039

1540015110

1503003544

220

4.448,52 15/X/212108

1540014768

1503003544

221

76.119,12 15/X/212023

1540015022

1503003544

222

1503003544

223

80.073,36 15/X/212117

Presentada
en paper
1540013435

1503003544

224

26.691,12 15/X/212097

1540015151

1503003544

225

14.828,40 15/X/211929

1540015124

1503003544

226

124.558,56 15/X/212150
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Ens destinatari

NIF
ens
Actuació
destinatari

Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls

P0814500E

Ajuntament d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Ajuntament d'Olivella

P0814700A

Ajuntament d'Olost

P0814800I

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

Ajuntament d'Òrrius

P0815200A

Ajuntament d'Ullastrell

P0829000I

Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant
Miquel de Balenyà
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix

Import
concedit
(EUR)

FINANÇAMENT LLAR INFANTS MARREC
D'OLESA DE BONESVALLS, CURS 20142015
Programa complementari finançament llars
d'infants públiques Taitom i La Baldufa curs
escolar 2014-2015
LLAR
INFANTS
MUNICIPAL
"EL
CASTELLOT"
Programa complementari de finançament de
la Llar d'Infants Estel per al curs 2014-2015
Suport al finançament de l'Escola Bressol
Pir-roig d'Olvan, curs 2014-15
FINANÇAMENT ESCOLA BRESSOL LES
ORENETES D'ÒRRIUS CURS 2014-15
FINANÇAMENT
LLAR
D'INFANTS
MUNICIPAL EL CUCUT CURS 2014-15

P0800314G

Programa complementari
públiques curs 14/15

llar

P0800003F

Programa complementari de Finançament de
les llars d'infants per al curs escolar 20142015
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d'infants

Codi
xarxa

de Expedient
PMT

Operació
comptable

Posició

8.402,76 15/X/212049

1540014497

1503003544

227

63.762,12 15/X/212085

1540014290

1503003544

228

11.368,44 15/X/212035

1540015065

1503003544

229

9.885,60 15/X/212096

1540015100

1503003544

230

6.227,93 15/X/212036

1540013270

1503003544

231

5.634,79 15/X/211940

1540012606

1503003544

232

20.759,76 15/X/212100

1540015123

1503003544

233

11.368,44 15/X/211981

Presentada
en paper

1503003563

2

38.553,84 15/X/212084

1540015134

1503003563
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Segon.- DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen a continuació per incompliment
dels requisits, en el marc del Programa complementari de finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
Ens destinatari
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès

Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Sant
Llorenç d'Hortons

NIF ens
Expedient
Actuació
destinatari
PMT
FINANÇAMENT
ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS CURS
P0808500C
1540015270
2014-2015. LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
Programa
complementari
de
P0815900F finançament de les llars d'infants de 1540015155
titularitat municipal curs 2014-15
Programa
complementari
de
P0822000F finançament de les llars d'infants pel 1540013248
curs 2014-2015

Ajuntament de Santa Fe
del Penedès

P0824900E

Finançament Llar d'infants municipal
1540012694
"Les Moreres"

Ajuntament de Santa
Susanna

P0826100J

Programa
complementari
infants municipals 14-15

Ajuntament de Vilobí del
Penedès

P0830500E

Escola bressol Els Ocellets (Curs
1540013504
2014-2015)

llars

Presentada
en paper

Motivació
Presentada fora
de termini
Error en l’ens
sol·licitant
Presentació
d’una sol·licitud
posterior
Presentació
d’una sol·licitud
posterior
Presentada fora
de termini
Presentació
d’una sol·licitud
posterior

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 11.962.075,21 € (onze milions
nou-cents seixanta-dos mil setanta-cinc euros amb vint-i-un cèntims) amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació del pressupost de despeses
de la Diputacio de Barcelona per al 2015:


11.912.152,93 eur (onze milions nou-cents dotze mil cent cinquanta-dos euros
amb noranta-tres cèntims) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60500/32000/46284.



49.922,28 (quaranta-nou mil nou-cents vint-i-dos euros amb vint-i-vuit cèntims)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60500/32000/46884.

Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el present acord.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats.
Oficina de Difusió Artística
11. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la subsanació de
tres omissions en l’acord de resolució de la convocatòria per a la concessió de
subvencions als projectes de comunicació i públics i als programes educatius,
socials i comunitaris de les polítiques de difusió artística, adoptat per la Junta de
Govern en la seva sessió de data 11 de juny de 2015 (acord núm. 354/15).- La
Junta de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat adjunt a la Presidència i
delegat de Cultura en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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Amb data 11 de juny de 2015 (registre d’acords 354/15) es va aprovar la resolució de
la convocatòria, segons les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, als projectes de comunicació i
públics i als programes educatius, socials i comunitaris de les polítiques de difusió
artística, en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals per a l’any 2015.
A l’acta de la Comissió Instructora de data 27 de maig de 2015 es va proposar al punt
segon el desestiment per incompliment de requisits de les sol·licituds presentades per
l’Ajuntament de Montmeló (NIF P0813400I) i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
(NIF P0826600I) per no subsanar en els terminis establerts les sol·licituds
presentades.
A la mateixa acta de la Comissió Instructora al punt tercer es va desestimar per
incompliment de requisits el projecte “Teatre Jove” de l’Ajuntament de Torelló ja que la
totalitat de la despesa descrita en el formulari és despesa no subvencionable, tal i
como recull l’article 17 de les Bases reguladores de la convocatòria.
I, finalment, l’acta de la Comissió Instructora al punt quart va admetre la documentació
complementària presentada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès fora de termini
que modifica, a la baixa, alguns conceptes de les despeses imputades en els projectes
presentats inicialment.
Vist que la proposta formulada per la comissió instructora que va ser formalitzada en
l’Acta de la reunió, celebrada a les 11 h. del dia 27 de maig de 2015 que consta a
l’expedient no va ser transcrita integrament en el dictamen d’aprovació de la resolució.
Atès que calia traslladar integrament la proposta de la Comissió instructora al dictamen
que aprovava la resolució de la convocatòria de data 11 de juny de 2015.
Atès que per un error material no es va traslladar el punt segon, tercer i quart de la
proposta de resolució de la comissió instructora al dictamen i que aquests punts
afecten als ajuntaments de Montmeló, Cerdanyola del Vallès, Torelló i Vilafranca del
Penedès.
Atès que la present subsanació no modifica les quanties econòmiques aprovades per
resolució de data 11 de juny de 2015 de la Junta de Govern.
Atès que la present proposta es justifica per subsanar un error material de la resolució
de data 11 de juny de 2015, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense
que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració de l’Oficina de
Difusió Artística i dels ajuntaments afectats i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3 e) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i 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

88

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.- SUBSANAR, d'acord amb la justificació consignada a la part expositiva de la
present proposta, tres omissions a la resolució de la convocatòria de subvencions a
projectes de comunicació i públics i als programes educatius, socials i comunitaris,
produïdes en relació amb el contingut de la proposta de resolució de la comissió
instructora de l'expedient, afegint a la part dispositiva de l'acord núm. 354/15 de la
Junta de Govern, d'11 de juny, els punts dispositius següents
“Vuitè.- DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds presentades
per l’Ajuntament de Montmeló (NIF P0813400I) i l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès (NIF P0826600I) per no subsanar en els terminis establerts en les Bases
reguladores de la convocatòria les sol·licituds presentades, tal i com recullen els
articles setè i novè de les Bases reguladores de la convocatòria.
Novè.- DESESTIMAR, per incompliment dels requisits, el projecte “Teatre Jove”, de
l’Ajuntament de Torelló, ja que la totalitat de la despesa descrita en el formulari és
despesa no subvencionable, tal i com recull l’article 17 de les Bases reguladores de
la convocatòria.
Desè.- ADMETRE la documentació complementària presentada per l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès fora de termini, que modifica, a la baixa, alguns conceptes
de les despeses imputades en els projectes presentats inicialment.”
Segon.- NOTIFICAR la subsanació descrita a l’acord primer als ajuntaments
interessats per al seu coneixement i efectes.

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12. Dictamen que proposa, per delegació del Ple (Bases) i de la Presidència
(Convocatòria), aprovar la Convocatòria i les Bases Reguladores per a
l’atorgament del Premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació de Barcelona per
a l’any 2015, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objectiu de fomentar la creació d’aplicacions mòbils innovadores, basades
preferentment en dades obertes.- La Junta de conformitat amb la proposta
formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona té la competència de cooperar en el foment del
desenvolupament econòmic i social del seu territori provincial, en compliment de
l’article 36.1 d) del la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local
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i, de manera concordant, pels articles 91.2.c) i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En el context competencial citat, l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies promou la reutilització de dades públiques, tant per part de la ciutadania
com dels agents econòmics, amb la finalitat de fomentar la creació de nous serveis
basats en les tecnologies mòbils, que contribueixen a millorar l’atenció a les persones i
a incrementar la participació ciutadana.
L’any 2014 es van fer la primera convocatòria d’aquets premis, que es va aprovar per
Junta de Govern de data 24 de juliol. Per Decret de data 19 de desembre de 2014 es
va atorgar el premi a l’aplicació Ubime, l’ecosistema d’aplicacions dels municipis de la
província,
desenvolupada
per
l’empresa
APLICACIONS
MULTIMEDIA
INTERACTIVES SL.
L’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, a fi d’estimular el
desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils focalitzades en serveis d’àmbit
municipal i supramunicipal, convoca per a l’any 2015, el Premi DIBA Apps Contest
2015, amb una dotació total de tres mil euros (3.000€), per atorgar com a un únic
guardó.
La present proposta es justifica en la necessitat de que les persones i les
organitzacions interessades a participar en la convocatòria disposin de la informació
necessària amb l’anticipació suficient, per això és convenient aprovar el mes aviat
possible les bases i poder iniciar el procés de difusió del premi, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la vigent
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en
endavant RLGS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant ordenança), i vigent a partir del 16/01/2009.
Atès que aquesta Ordenança estableix, al seu article 11.2, que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que el procediment de tramitació de la convocatòria del Premi DIBA Apps
Contest 2015, s’inicia amb l’aprovació de les seves Bases Reguladores.
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Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusten a allò previst a
l’article 17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança, procedeix
publicar el contingut d’aquestes Bases Reguladores inserint el corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Atès que, segons consta als apartats 3.3b) i 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 8 de
gener de 2015, modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de 13 de gener
de 2015, publicades en el BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament,
correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per
delegació del Ple, en el cas de la competència referida en el punt 3.3.b) sobre
l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de Premis, i per delegació de
la Presidència, en el que fa referència a l’apartat 3.3.e) relatiu a la competència per a
l’aprovació de la convocatòria de Premis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern en funcions que, per delegació
de la Ple i de la Presidència, d’acord a l’apartat 3.3b) i 3.3e). de l’esmentada Refosa
1/2015, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria i les Bases Reguladores per a l’atorgament del
Premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de fomentar la
creació d’aplicacions mòbils innovadores, basades preferentment en dades obertes, el
contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d’actuació de la Diputació de
Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. El text íntegre d’aquestes Bases és
el següent:
“BASES REGULADORES DEL PREMI “DIBA Apps Contest 2015”, PER A
APLICACIONS MÒBILS RELACIONADES AMB SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA O DE MUNICIPIS DE LA SEVA DEMARCACIÓ
Base 1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de participació,
tramitació, concessió i pagament del premi “DIBA Apps Contest 2015”, que atorgui la
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea que tingui assignades les competències en
tecnologies de la informació i la comunicació.
Aquest premi té per objectiu fomentar la creació d’aplicacions mòbils (anomenades també
apps, al llarg d’aquestes bases) innovadores, basades preferentment en dades obertes, el
contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d’actuació de la Diputació de
Barcelona o dels municipis de la seva demarcació.
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Base 2. Procediment
El procediment fixat per a la concessió del premi previst en aquestes bases serà el de
concurrència competitiva.
Base 3. Àrea d’actuació
El contingut de les aplicacions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En aquest darrer
cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres demarcacions, sempre
que no superin en nombre aquells que formin part de la demarcació de Barcelona.
Base 4. Participants
El concurs està obert a la participació de persones físiques (individualment o col·lectiva) i de
persones jurídiques. Els participants han de ser majors d’edat o bé acreditar l’autorització a
participar al concurs per part del pare, mare o tutor legal.
Si els participants són un col·lectiu de persones físiques, una d’elles actuarà com a
representant.
La personalitat del participant s’acreditarà amb el N.I.F de l’interessat i, en el seu cas el
C.I.F de l’entitat juntament amb els documents que acreditin la representació que ostenti, i a
tal efecte s’inclourà fotocòpia d’aquests documents juntament amb la presentació de la
sol·licitud.
No s’hi poden presentar els membres del jurat ni els seus parents (fins al 2n grau de
consanguinitat o d’afinitat).
Base 5. Presentació de propostes
Les propostes s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://aplicacions.diba.cat/registreelectronic/jsp/pSolicitudGeneral.jspx), entrant
una sol·licitud general i adjuntant-hi els documents que es detallen a
http://www.diba.cat/smartregion/appscontest.
Alternativament, també es pot presentar la documentació a qualsevol dels Registres de la
Diputació de Barcelona: Can Serra, Rambla Catalunya 126; Edifici del Rellotge, Comte
d'Urgell 187; Recinte Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron 171 (Edifici Serradell Trabal); i
Edifici C. Londres, Londres 55, dins dels horaris que es detallen a
http://www.diba.cat/directori.
Base 6. Idioma
La informació requerida per a la participació al concurs es pot aportar en català, castellà o
anglès.
Les aplicacions poden operar en les llengües que es desitgi, entre les quals hi ha d’haver
necessàriament el català.
Base 7. Criteris d’acceptació de propostes
Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No s’acceptaran
prototips no funcionals.
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No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui disponible
comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un dispositiu per tal
que el jurat la pugui examinar.
En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues d'aplicacions
mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb posterioritat a l’1 de
gener de 2015.
L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua en
alguna -o diverses- de les següents plataformes: Android, iOS o Windows Phone.
Les aplicacions han d’estar basades, preferentment, en dades obertes publicades per una
administració pública. Si és així, en fer la proposta cal especificar quin o quins sets de dades
utilitza.
L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser legals i
respectuosos amb les persones i les organitzacions.
L’aplicació no pot contenir marques o logotips que siguin propietat d'altri o fer publicitat de
qualsevol marca o producte.
L’aplicació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers.
Base 8. Criteris de valoració
Les propostes presentades es valoraran únicament a partir de la informació i documentació
facilitada pels participants, segons els següents criteris i amb la ponderació indicada:
 Cobertura d’una necessitat o aportació d’una solució a una problemàtica real (fins a 10
punts).
 Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 10 punts).
 Solvència tècnica i operacional (fins a 10 punts).
 Disseny i facilitat d’ús (fins a 10 punts).
 Estar basada en dades obertes d’una administració pública (fins a 10 punts).
Base 9. Responsabilitats
Les persones físiques o jurídiques que presentin una proposta hauran de lliurar una
declaració responsable de ser els autors materials de l’app presentada segons el model
disponible a www.diba.cat/smartregion/appscontest.
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris
del premi poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions.
Base 10. Premi i mencions honorífiques
S’atorgarà un únic premi de 3.000 € a l’aplicació que obtingui la major puntuació d’acord
amb els criteris que determina la base 8. Els tributs o gravàmens que puguin recaure sobre
el premi aniran a càrrec del seu o seus beneficiaris.
El jurat podrà atorgar fins a tres mencions honorífiques, sense dotació econòmica, a
aquelles propostes que destaquin especialment en els àmbits objecte de valoració.
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Tant la proposta premiada com aquelles que obtinguin menció honorífica podran fer constar
el reconeixement de la Diputació de Barcelona en les seves accions de divulgació, si escau.
Base 11. Termini de presentació de propostes
El termini per a la presentació de propostes acabarà el dia 16 d’octubre de 2015.
Base 12. Procés de valoració de les propostes
La selecció del guanyador del concurs DIBA Apps Contest 2015 es farà en dues fases:
a) Acceptació
Un comitè tècnic efectuarà una primera avaluació per comprovar si la proposta presentada
compleix o no amb els requisits exposats en aquestes bases. L’avaluació es farà una
vegada s’hagi rebut la sol·licitud de participació i i el resultat serà comunicat als participants
amb la màxima anticipació possible.
El comitè tècnic estarà format pel Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
i tres persones designades a proposta seva.
La missió d’aquest comitè tècnic serà emetre un informe en el qual s’indiqui quines
propostes s’admeten a concurs, d’acord amb els criteris exposats a la base 8, i quines
s’exclouen, si escau, i per quins motius.
b) Presentació de les apps
Entre el 19 d’octubre i el 6 de novembre de 2015, els participants dels quals s’hagin
acceptat les seves propostes seran convocats pel jurat a una sessió en la qual hauran de fer
una demostració pràctica del funcionament de l’aplicació, sobre un dispositiu mòbil que
hauran de portar els mateixos aspirants.
La no presentació a aquesta sessió comportarà l’exclusió de la proposta del procés de
selecció.
Base 13. Veredicte i pagament del premi
El veredicte del jurat es farà públic el dia 18 de novembre de 2015, a l’estand de la
Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World Congress.
El veredicte del Jurat és inapel·lable.
De la sessió del Jurat se’n redactarà una acta, que serà signada pel President i el Secretari.
El Jurat haurà de resoldre qualsevol aspecte no previst en les presents bases. Finalment, el
Jurat es reserva la facultat -s’hi ho considera justificat- de declarar desert el premi.
El pagament del premi es tramitarà un cop el premiat aporti les seves dades bancàries a la
Diputació de Barcelona i es realitzarà mitjançant transferència bancària sempre de
conformitat amb la normativa de la Diputació de Barcelona.
El pagament es farà efectiu un cop l’app guanyadora hagi estat publicada en una plataforma
de distribució, tal com estableix la base 18.
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Si el premi és atorgat a un col·lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts
iguals entre tots els membres del grup.
Base 14. Composició del jurat
El jurat qualificador estarà integrat per:
 El President delegat de l’Àrea que tingui assignades les competències en Noves
Tecnologies, o persona en qui delegui, que presidirà el jurat
 El coordinador de l’Àrea que tingui assignades les competències en Noves
tecnologies, o persona en qui delegui
 El Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, o persona en qui
delegui
 Dues persones de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, una
de les quals exercirà la secretaria del jurat
 Dos tècnics municipals d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona
 Una persona experta que es dediqui professionalment al desenvolupament
d’aplicacions mòbils.
La persona que exerceixi la secretaria del jurat tindrà veu però no tindrà vot.
Les persones integrants del jurat no determinades en aquesta base seran nomenades per
decret del President delegat de l’Àrea que tingui assignades les competències en Noves
tecnologies.
La missió del jurat serà emetre un veredicte, que quedarà recollit en una acta, en el qual
s’indicarà la puntuació rebuda per cada proposta segons els criteris de la base 8.
Base 15. Acceptació i disponibilitat de les bases
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases per part
del participant. Les bases d'aquest premi estaran a disposició de qualsevol persona que
vulgui consultar-les a l’adreça electrònica www.diba.cat/smartregion/appscontest.
Base 16. Confidencialitat de les dades i drets d’imatge
L'organització es compromet a utilitzar les dades personals aportades pels participants a
través del formulari de presentació de propostes únicament a efectes de comunicació amb
les persones afectades.
Els noms dels guanyadors es podran utilitzar per a la divulgació del concurs, en qualsevol
mitjà.
Amb la finalitat de donar visibilitat a l'esdeveniment, la Diputació de Barcelona pot
enregistrar i fer fotografies dels diferents actes relacionats amb el concurs. Tots els
participants accepten la utilització de la seva imatge en mitjans audiovisuals, si es fa difusió
pública d’aquests enregistraments.
A les dades personals aportades pels participants els serà d’aplicació la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD
1720/2007, de 21 de desembre que la desenvolupa.
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Base 17. Drets de propietat
Correspon als participants la propietat i altres drets que es poguessin derivar al seu favor
com a desenvolupadors de l’aplicació presentada.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicitar les aplicacions presentades als
seus mitjans.
Base 18. Disponibilitat de les aplicacions
L’autor o autors de l’app premiada es comprometen a posar-la a disposició del públic a
través d’almenys una de les plataformes de descàrrega per a les quals hagin estat
dissenyades, abans d’acabar l’any 2015. Els tràmits d’aquest procés aniran a càrrec de
l’autor.
L’app es podrà distribuir gratuïtament o no, a criteri dels seus autors. L’app premiada haurà
d’estar disponible almenys durant un any a partir de la data de publicació.
Base 19. Consultes sobre aquests premis
Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l’adreça de
correu electrònic smartcitydiba@diba.cat o bé al telèfon 93 472 35 10.

Segon.- APROVAR els models de documents a utilitzar en el marc de la convocatòria
del Premi DIBA Apps Contest 2015 per a la presentació de la sol.licitud de participació,
la descripció de la APP i la declaració d’autoria, els quals s’adjunten en Annexos I, II i
III a aquest Dictamen. Els models aprovats estaran disponibles a
www.diba.cat/smartregion/appscontest fins a la data de finalització del termini per a la
presentació de propostes.
Tercer.- AUTORITZAR el crèdit de l’aplicació pressupostària G/20300/491A0/48100
del Pressupost de l’any 2015 d’aquesta Corporació, a fi de donar cobertura a la
despesa resultant de la concessió del Premi DIBA Apps Contest 2015 de la Diputació
de Barcelona, que es composa d’un guardó únic, per un import total de la despesa de
TRES MIL EUROS (3.000 €).
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la província de Barcelona l’anunci de la
convocatòria de l’any 2015 del Premi DIBA Apps Contest 2015, i les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i a la Seu electrònica
corporativa.
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ANNEX I AL DICTAMEN DE DATA 16 DE JUNY DE 2015 PER L’APROVACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DEL
PREMI DIBA APPS CONTEST 2015
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PREMI “DIBA APPS CONTEST 2015”
CODI CONVOCATÒRIA XXXXX/2015
1 Dades del sol·licitant
Nom o Raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

2 Dades del representant, si escau
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb què actua

3 Fets i motivació de la petició
La persona sol·licitant manifesta conèixer les bases d’aquesta convocatòria i reunir tots
els requisits exigits a la mateixa.
4 Sol·licitud
Prendre part en la convocatòria del premi “DIBA Apps Contest 2015”.

Signatura
Barcelona,

d

de 2015

5 Relació de documents aportats
Descripció de l’app
Declaració d’autoria
Instruccions
Si l’ompliu la sol·licitud i els documents adjunts a mà, feu-ho amb lletra ben clara.
Presenteu la sol·licitud, acompanyada dels documents adjunts, a qualsevol Registre de la Diputació de Barcelona.
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de la Diputació
de Barcelona.

Excel·lentíssim Sr. President de la Diputació de Barcelona

Jordi Pericàs Torguet
Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Barcelona, 16 de juny de 2015
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ANNEX II AL DICTAMEN DE DATA 16 DE JUNY DE 2015 PER L’APROVACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DEL
PREMI DIBA APPS CONTEST 2015
PREMI “DIBA APPS CONTEST 2015”
DESCRIPCIÓ DE L’APP

Dades de l’autor/s:
Nom i cognoms

NIF

Títol de l’app:

Plataformes suportades:
Android
Apple iOS
Windows Phone

Objectiu de l’app:

Dades obertes:
L’app utilitza dades obertes de les administracions públiques
En cas afirmatiu, indiqueu quins conjunts de dades i de quina/es administració/ns
provenen:
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Característiques de l’app:

Signatura de tots els autors

Barcelona,

Jordi Pericàs Torguet
Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Barcelona, 16 de juny de 2015
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ANNEX III AL DICTAMEN DE DATA 16 DE JUNY DE 2015 PER L’APROVACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DEL
PREMI DIBA APPS CONTEST 2015

PREMI “DIBA APPS CONTEST 2015”
DECLARACIÓ D’AUTORIA
Dades de l’autor/s
Nom i cognoms

NIF

Declaro/declarem ser l’autor/els autors de l’app denominada:
i el/s titular/s de tot el material gràfic i sonor que conté.

Signatura de tots els autors

Barcelona,
2015

Jordi Pericàs Torguet
Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Barcelona, 16 de juny de 2015
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Servei de Programació
13. Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per subprogrames
del 1r. trimestre de l’any 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies en
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius.
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.
Les bases d’execució del pressupost de 2015 en la Base 7 sobre Informació als
Òrgans de Govern, determina:
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i
amb la periodicitat següent:
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del
pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement”

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
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Presidència, proposa al President de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció següent:
ACORD
RESTAR ASSABENTADA de Informe de seguiment del pressupost per subprogrames
del 1r. trimestre de l’any 2015.
14. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la modificació de l’Annex III del
conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Banco de Sabadell, SA,
en el marc de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, aprovada pel Ple
en sessió ordinària de data 31 de gener de 2014 per als exercicis 2013-2014- i
modificat i prorrogat per al 2015, mitjançant addenda aprovada per acord plenari,
en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2015.- La Junta de conformitat amb
la proposta formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
1.- ANTECEDENTS
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
La Diputació de Barcelona, el 22 de juliol de 2013, va signar una nova acció
concertada amb el mateix compromís de contractar préstecs amb les millors
condicions possibles per als anys 2013 i 2014 (acord de la Junta de Govern de
25.4.2013, relatiu a la selecció del Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera amb
la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local).
En dit acord de la Junta de Govern es facultava al President de la Diputació per a
l’aprovació i formalització del corresponent Conveni, resolució que es va adoptar per
Decret de 22 de juliol de 2013.
Per a l’any 2015, l’acció concertada es va prorrogar i modificar per acord del Ple de
data 18.2.2014, amb la signatura d’una addenda al conveni el dia 2 de febrer de 2015.
Posteriorment, per acord del Ple de data 26.3.2015 es modifica de nou el conveni amb
la finalitat de procedir a aplicar la modificació normativa operada pel RDLlei 17/2014,
de 26.12, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats
locals i altres de caràcter econòmic, pel que fa referència al principi de prudència
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financera a aplicar en els préstecs formalitzats pels ens locals i es signa una addenda
al conveni el dia 9 d’abril de 2015.
L’esmentat conveni, en el seu pacte quart “Relació amb els prestataris” estableix que
“Un cop tramitades les sol·licituds per la Diputació de Barcelona, els ens beneficiaris
hauran de formalitzar el corresponent préstec amb el Banco de Sabadell, S.A. d’acord
amb la minuta de préstec que s’adjunta com annex III del present conveni.”
2.- MODIFICACIÓ DE LA MINUTA DE PRÉSTEC DE L’ACCIÓ CONCERTADA.
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
operacions d’endeutament i derivats de les entitat locals, i de les comunitats
autònomes que s’acullin al Fons de finançament a comunitats autònomes, que
desenvolupa el Reial decret llei 17/2014 que modifica, través de la disposició final
primera, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i estableix que «totes les operacions financeres
que subscriguin les corporacions locals estan subjectes al principi de prudència
financera», i recau en la Secretaria General del Tresor i Política Financera la definició
d’aquest principi pel que fa a passius financers.
L’apartat 3.4 d’aquesta resolució estableix que “Els interessos de demora no poden
superar el tipus d’interès de l’operació més un recàrrec del 2% anual”.
Com sigui que el model de contracte actual estableix el següent: “Interessos de
demora. Les obligacions monetàries del o dels Prestataris provinents d'aquest
contracte, vençudes i no satisfetes, meritaran des del seu venciment un interès
nominal anual de demora al tipus del vint-i-set per cent anual”; per part del Banco de
Sabadell S.A. es proposa la seva adequació al principi de Prudència Financera que
estableix la Resolució.
Per altra part les mesures adoptades pels bancs centrals europeus, l’excés de liquiditat
del sistema bancari europeu que no acaba de reflectir-se en la concessió de crèdit i
l’activació del programa de compra de deute del Banc Central Europeu ha provocat
que, per primera vegada en la història, l’euribor a tres mesos cotitzi en negatiu des del
passat 21 d’abril de 2015.
Davant d’aquesta situació el Banc de Sabadell, a l’igual que la resta d’entitats
financeres, proposa regular la variació de tipus d’interès, per tal d’establir que en cap
cas s’aplicarà un tipus d’interès negatiu, ja que en cas de no practicar aquest ajust es
podria convertir un contracte de préstec en un contracte de depòsit, alterant la
naturalesa jurídica del mateix.
La Comissió d’Avaluació del Concert del Programa de Crèdit Local reunida, en data 15
de juny de 2015, va acordar proposar la modificació del model del contracte de
préstecs annex al Conveni 2013-2014 subscrit entre la Diputació de Barcelona i el
Banco de Sabadell, S.A. per desenvolupar el Programa de Crèdit Local d’acord
l’argumentació esmentada.
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3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL MODEL DE CONTRACTE DELS
PRÉSTECS APROVATS
La proposta de modificació del model del contractes de préstecs aprovats que es
proposa es la següent:


Estipulació general “6ª Interessos”, apartat “3. Tipus d’interès dels
períodes següents”, paràgraf primer,
“Tipus d’interès dels períodes següents. Per a cadascun dels períodes
següents, el tipus d’interès nominal anual ordinari que cal aplicar serà el
resultant de sumar el diferencial detallat en l’apartat corresponent al tipus de
referència ordinari.”
que passa a quedar redactada de la següent forma:
Tipus d’interès dels períodes següents. Per a cadascun dels períodes
següents, el tipus d’interès nominal anual ordinari que cal aplicar serà el
resultant de sumar el diferencial detallat en l’apartat corresponent al tipus de
referència ordinari. Per al cas de que la suma del diferencial més el tipus de
referència ordinari sigui negativa, es considerarà que el seu valor es igual
a zero.



Estipulació general “6ª Interessos”, apartat “4. Tipus d’interès substitutius”, letra
a), primer paràgraf, s’afegeix la consideració anterior.
Tipus d'interès substitutius a) Quan hi hagi circumstàncies excepcionals .....es
sumarà a aquest tipus el diferencial detallat en l'apartat corresponent. Per al
cas que la suma del tipus d'interès substitutiu més el diferencial sigui
negativa, es considerarà que el seu valor és igual a zero. S'entendrà per
data de revisió de cada període d'interès el darrer dia del període
immediatament anterior.



Estipulació general “7ª Interessos de demora”
“Interessos de demora. Les obligacions monetàries del o dels Prestataris
provinents d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, meritaran des del seu
venciment un interès nominal anual de demora al tipus del vint-i-set per cent
anual.”
que passa a quedar redactada de la següent manera:
Interessos de demora Les obligacions monetàries del o dels Prestataris
provinents d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, meritaran des del seu
venciment un interès nominal anual de demora al tipus resultant de sumar
dos punts al tipus d’interès nominal anual del préstec.

Vist que aquesta modificació es justifica pel fet que els Ajuntaments ja estan constituïts
i compten amb els préstecs del Programa de Crèdit Local pel normal funcionament
dels seus serveis, es considera que no es pot ajornar sense que se’n derivi un
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perjudici rellevant per a l’adequada administració dels serveis municipals, i en
conseqüència, per a l’interès públic.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 31 de gener de
2013 (acord 11/2013), va aprovar la convocatòria i el Plec de Bases per seleccionar
l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2013-2014, que en la seva base 10a. delega en la Junta de Govern la
competència per seleccionar l’entitat financera.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents:
ACORDS
ÚNIC.- Modificar l’annex III del Conveni formalitzat amb Banco de Sabadell, S.A. en
data 22.07.2013, aprovat per decret de la presidència de la mateixa data, segons
facultat conferida per acord de la Junta de Govern de data 25.04.2013 de selecció de
l’entitat financera, en el marc de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local,
aprovada pel Ple de 31.01.2013 per als exercicis 2013-2014 i modificada i prorrogada
per al 2015 mitjançant addenda aprovada per acord plenari de data 18.12.2014, i
formalitzada el 02.02.2015, d’acord amb la minuta d’addenda que es transcriu a
continuació:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per
de la Diputació de Barcelona, assistit per
BANCO DE SABADELL, S.A., representada pel Sr.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament
capacitat legal per a obligar-se, manifesten:
I.- Que el Programa de Crèdit Local, vigent des de l’any 1994, està adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments
i EMD per a finançar les inversions, i està concebut per a ésser desenvolupat
mitjançant una acció concertada amb una entitat financera amb implantació a tot
el territori de la província de Barcelona; tot això, de conformitat amb les seves
“Normes reguladores del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona”
(BOPB de 1.03.2012).
II. Que, en el marc d’aquest Programa de cooperació, la Diputació de Barcelona, en
sessió plenària de 31 de gener de 2013, aprovà la darrera convocatòria i el Plec
de Bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local 2013-2014.
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III.- Que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 25 d’abril
de 2013, va acordar seleccionar el Banco de Sabadell, SA, per formalitzar l’acció
concertada del programa de crèdit local, per resultar l’oferta econòmicament més
avantatjosa, un cop finalitzat el procediment de selecció corresponent.
IV.- Que aquesta Diputació va signar amb el Banco de Sabadell, S.A el conveni per
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local per al 2013-2014 en data 22 de
juliol de 2013.
V.-Que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de data 18 de desembre de
2014 i el Comitè d´Operacions de Crèdit del Banco de Sabadell, en reunió de
data 22 d´octubre de 2014, van acordar la pròrroga de l’acció concertada per a
l’any 2015.
VI.- Que la Diputació de Barcelona i el Banco de Sabadell, S.A. van formalitzar una
addenda en data 2 de febrer de 2015.
VII.- Que de resultes de la modificació normativa operada pel RDL 17/2014, de
26.12, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i
entitats locals i altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315 de 30.12.2014) i de
la Resolució de la SGTPF de 5.2.2015, es va formalitzar una nova addenda, en
data 9 d’abril de 2015, per adaptar-se a la referida normativa financera.
VIII.- Que l’adequació a 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 operacions d’endeutament i derivats de les
entitat locals, i de les comunitats autònomes que s’acullin al Fons de finançament
a comunitats autònomes en relació als interessos de demora i les circumstàncies
dels mercats financers que han provocat que per primera vegada en la història
l’euribor a tres mesos cotitzi en negatiu justifiquen la modificació de l’annex III del
conveni.
Per tot això, ambdues parts formalitzen la present addenda, amb subjecció als
següents:
PACTES
Modificar el Conveni formalitzat entre Diputació de Barcelona i el Banco de
Sabadell, S.A. en data 22.07.2013, prorrogat per a 2015 en addenda formalitzada
en data 2 de febrer de 2015, i modificat per adaptar-ho a les condicions de
prudència financera en addenda formalitzada en data 9 d’abril de 2015; donant el
redactat següent a les estipulacions generals 6ª apartat 3 i 4 i estipulacions
generals 7ª de l’Annex III minuta de préstec:
-Estipulació general “6ª Interessos”, apartat “3. Tipus d’interès dels períodes següents”,
paràgraf primer, que passa a quedar redactada de la següent forma:
“3. Tipus d’interès dels períodes següents Per a cadascun dels períodes següents, el
tipus d’interès nominal anual ordinari que cal aplicar serà el resultant de sumar el
diferencial detallat en l’apartat corresponent al tipus de referència ordinari. Per al cas de
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que la suma del diferencial més el tipus de referència ordinari sigui negativa, es
considerarà que el seu valor es igual a zero.”
-Estipulació general “6ª Interessos”, apartat “4. Tipus d’interès substitutius”, letra a), primer
paràgraf, que passa a quedar redactada de la següent forma:
“4. Tipus d'interès substitutius a) Quan hi hagi circumstàncies excepcionals que
impossibilitin al banc determinar el tipus d'interès basat en l'EURIBOR que cal aplicar a
un determinat període d'interès, o si per qualsevol causa deixa d'existir aquest tipus o es
deixa de publicar, es prendrà com a tipus d'interès substitutiu per a aquest període el
LIBOR (London InterBank Offered Rate) per a dipòsits en euros al termini indicat en
l'apartat Termini del tipus de referència, dos dies hàbils anteriors a la data de cada
revisió, i s'hi sumaran els corretatges corresponents a l'intermediari o broker detallats en
l'apartat corresponent i també qualssevol impostos, corretatges, comissions o despeses
que en cada moment s'hagin de pagar per obtenir aquests recursos. Si és necessari, el
tipus d'interès resultant del que s'ha dit ara s'arrodonirà per excés al múltiple més pròxim
de la xifra detallada en l'apartat Arrodoniment i es sumarà a aquest tipus el diferencial
detallat en l'apartat corresponent. Per al cas que la suma del tipus d'interès substitutiu
mes el diferencial sigui negativa, es considerarà que el seu valor és igual a zero.
S'entendrà per data de revisió de cada període d'interès el darrer dia del període
immediatament anterior.”
-Estipulació general “7ª Interessos de demora” que passa a quedar redactada de la següent
manera:
“7ª Interessos de demora Les obligacions monetàries del o dels Prestataris provinents
d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, meritaran des del seu venciment un interès
nominal anual de demora al tipus resultant de sumar dos punts al tipus d’interès nominal
anual del préstec. ”

Programa de Crèdit Local
15. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 54.762,60 €, a l'Ajuntament del Masnou, 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 en funcions, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, 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 del Masnou presentà en data 14 de maig de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 1.041.701,07 EUR 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 del Masnou.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.041.701,07 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,959 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 1.041.701,07 EUR amb una subvenció d’import
de 54.762,60 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb
l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
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Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
de gener de 2015.
La present proposta es justifica en la circumstància que el Programa de Crèdit Local
és un conveni que afecta tres actors, i com que el Banco de Sabadell ja ha comunicat
a Diputació de Barcelona l’aprovació de l’operació, i un cop emesa aquesta aprovació
té una data de validesa relativament curta fins a la signatura de la minuta de préstec, i
s’ha de signar de forma conjunta amb el conveni de la subvenció, i per fer-ho cal
l’aprovació prèvia de la subvenció per la Junta de Govern, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei, i en conseqüència, per a l’interès públic.
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 cinquanta-quatre mil set-cents seixanta-dos
euros amb seixanta cèntims (54.762,60 EUR) a l'Ajuntament del Masnou 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 14 de
maig 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 del Masnou, 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, concedir una
subvenció per import de 76.170,84 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 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 en funcions, 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 d'Igualada presentà en data 14 de maig de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 1.448.931,36 EUR 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 d'Igualada.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.448.931,36 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,959 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 1.448.931,36 EUR amb una subvenció d’import
de 76.170,84 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb
l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
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òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
de gener de 2015.
La present proposta es justifica en la circumstància que el Programa de Crèdit Local
és un conveni que afecta tres actors, i com que el Banco de Sabadell ja ha comunicat
a Diputació de Barcelona l’aprovació de l’operació, i un cop emesa aquesta aprovació
té una data de validesa relativament curta fins a la signatura de la minuta de préstec, i
s’ha de signar de forma conjunta amb el conveni de la subvenció, i per fer-ho cal
l’aprovació prèvia de la subvenció per la Junta de Govern, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei, i en conseqüència, per a l’interès públic.
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 setanta-sis mil cent setanta euros amb vuitantaquatre cèntims (76.170,84 EUR) a l'Ajuntament d'Igualada 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 14 de maig 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 d'Igualada, 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.
Caixa de Crèdit
17. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament d’Igualada per a finançar
l’actuació local “Gespa artificial camp futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies en funcions, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Igualada, presentada en data
29/4/2015 per finançar la inversió “Gespa artificial 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).
La present proposta es justifica en la necessitat de l’ajuntament d’Igualada de Mar per
disposar de finançament per a les seves inversions municipals, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del municipi i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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

Ajuntament d'Igualada

Gespa artificial camp futbol
175.000 euros
0%
1,22%
11.191,43 euros
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Anualitats:
Referència:

10
32/2015

* 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 10/6/2015 (B.O.E. núm. 139, de 11/6/2015),

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
18. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar la cessió
d’ús en precari, a favor de l’Associació Social ASOCROM, del local número 2 de
l’edifici del carrer Villarroel, núm. 10, de Barcelona, propietat de la Diputació de
Barcelona.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies en funcions, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
I. Antecedents
La Diputació de Barcelona és propietària del local 2 de l’edifici del carrer Villarroel,
núm. 10, de Barcelona, amb una superfície de 97,61 m2, que figura inscrit a l’Inventari
de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000007 a nivell de terreny i F000862
a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
L’Asociación Social ASOCROM (en endavant ASOCROM) va ser constituïda l’any
1999 amb la intenció de ser un pont de cooperació entre Catalunya i Romania.
Aquesta associació va ser legalitzada per la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el núm.
23816.
D’acord amb l’article 2n. dels estatuts d’ASOCROM “Los fines de la Asociación son:
fines benéficos, ayudar a la gente que necesita trabajo, vivienda, aprender el
idioma…Queda excluido el ánimo de lucro”.
L’any 2006 ASOCROM va sol·licitar a la Diputació un espai per poder establir la seu de
les seves oficines i on poder promoure les activitats socials i culturals de la comunitat
romanesa a Catalunya, i des del mateix any ha rebut el suport de la Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a través de subvencions.
Mitjançant decret de la Presidència delegada de la llavors anomenada Àrea de Govern
Local de 27 d’abril de 2006, la Diputació de Barcelona autoritzà a ASOCROM l’ús
provisional i temporal de l’esmentat local fins a la formalització d’un conveni de cessió
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d’ús entre ambdues entitats, la minuta del qual va ser aprovada per l’acord de la Junta
de Govern de 13 de juliol de 2006.
El referit conveni se signà el 18 d’abril de 2006 i en el pacte segon s’establí una
durada de tres anys, a comptar des del moment de la seva signatura; en el pacte
tercer es recollí la possibilitat de prorrogar-lo de forma expressa per anys naturals fins
a un màxim de cinc anys, inclòs el termini inicial i les pròrrogues. Així mateix, el pacte
cinquè establí una contraprestació econòmica per la utilització del referit local de
800,00 € mensuals, import que s’actualitzaria cada any en funció de l’IPC anual.
Per acord de la Junta de Govern de 15 d’octubre de 2009 s’aprovà la pròrroga de la
cessió d’ús del referit local, a favor d’ASOCROM, per al període comprès entre el 18
d’octubre de 2009 i el 17 d’octubre de 2010.
Per acord de la Junta de Govern de 30 de setembre de 2010 s’aprovà una nova
pròrroga de l’esmentada cessió d’ús, per al període comprès entre el 18 d’octubre de
2010 i el 17 d’octubre de 2011.
Des del 18 d’octubre de 2011 i fins al 31 de desembre de 2012, ASOCROM ha seguit
utilitzant el referit local, en les condicions que no s’oposessin al conveni de 18 d’abril
de 2006, mitjançant autoritzacions que van ser aprovades per sengles decrets de la
Presidència delegada de la llavors anomenada Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de
17 d’octubre de 2011 i de 5 de juliol de 2012.
Des de l’1 de gener de 2013 i fins a l’actualitat, ASOCROM continua ocupant el local
de manera gratuïta, amb la aquiescència de la Diputació de Barcelona, atès que es va
tenir en compte el caràcter social i cultural de les activitats que du a terme.
ASOCROM es nodreix bàsicament de les aportacions dels seus integrants i de les
subvencions atorgades per les diferents institucions, les quals s’han vist reduïdes en
els darrers anys arrel de la crisi econòmica que estem patint. Conseqüentment,
l’associació s’ha vist amb la impossibilitat de fer front a les despeses necessàries per
al seu funcionament.
A requeriment de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, el 24 d’abril de 2013
ASOCROM va presentar en el Registre General de la Corporació una instància
manifestant el seu interès en seguir utilitzant els referits espais, per així poder
continuar les activitats d’assistència a les persones membres i facilitar els processos
d’assentament, d’integració i d’igualtat de drets i deures amb la resta de la ciutadania
de Catalunya.
Cal destacar la col·laboració d’ASOCROM amb el Banc d’aliments amb la finalitat de
repartir aliments per a ajudar a persones amb risc d’exclusió social, tasca que porta a
terme des del local propietat de la Corporació. Així mateix, ASOCROM realitza accions
d’acollida i assessorament a la comunitat romanesa resident a Catalunya per tal
d’atendre les seves necessitats bàsiques (servei d’informació i acompanyament a les
institucions públiques, recerca activa de feina, informació sobre la convalidació de
permisos de conduir, títols universitaris, etc).
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II. Motivació de la proposta
La Diputació de Barcelona vol regularitzar aquesta situació mentre es negocia i es
tramita un contracte d’arrendament amb una renda que sigui assumible per
l’Associació, d’acord amb la seva realitat econòmico-financera actual i atesa la previsió
de noves fonts de finançament, valorant-se motivacions de prestació de serveis
socials, promoció i reinserció social i activitats culturals, o d’altres anàlogues, que fan
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
En el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les
diputacions, la Diputació de Barcelona porta a terme tasques de suport i
col·laboracions amb altres entitats sense ànim de lucre, especialment en l’àmbit local,
per a la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat palesa en
nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia
Corporació.
La Diputació de Barcelona no contempla actualment la utilització d’aquest immoble per
a la realització de cap dels seus projectes propis d’actuació.
Vist l’informe emès per la gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania d’11 de juny de
2015, sobre la viabilitat i adequació de cessió d’ús del local de referència.
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 15 de juny de
2015.
III. Règim jurídic
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei de bases 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de
béns.
Vist el que disposa l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant RPC), que permet la cessió en
precari de l’ús dels béns patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre, per tal
que els destinin a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre que això redundi en
benefici dels interessos de caràcter local.
Vist que d’acord amb l’article 75.4 del RPC, ASOCROM no resta en relació de
dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta dirigeix la seva
activitat, ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de l’Associació.
Vist que segons l’article 76 del RPC, el precari s’extingeix per la reclamació del bé feta
per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, per la
devolució d’aquest per part del precarista i també, automàticament, en el cas que el bé
es destini a una altra finalitat.
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Vist l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a la
convalidació d’actes i l’article 57.3 que regula els efectes retroactius.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 8 de
gener de 2015 (núm. de registre 3/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2.f) de la
Refosa 1/2015, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència núm. 5/15, de
data 8 de gener de 2015, i modificada per decret de la Presidència núm. 29/15, de
data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015,
respectivament).
La present proposta es justifica en la circumstància que s’ha de regularitzar aquesta
ocupació d’ús consentida, raó per la qual no es pot ajornar sense que se’n derivi un
perjudici rellevant per a l’adequada administració de la Corporació i, en conseqüència,
per a l’interès públic.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, en funcions, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR, amb efectes 1 de gener de 2013, la cessió d’ús en precari a
favor de l’Asociación Social ASOCROM, del local 2 de l’edifici del carrer Villarroel,
núm. 10, de Barcelona, amb una superfície de 97,61 m2, propietat de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- APROVAR el document administratiu que recull les condicions de la cessió
d’ús en precari i que es transcriu tot seguit:
“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI, A
FAVOR DE L’ASOCIACIÓN SOCIAL ASOCROM, DEL LOCAL 2 DE L’EDIFICI
DEL CARRER VILLARROEL, NÚM. 10, DE BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA .....................
ASOCIACIÓN SOCIAL ASOCROM ..................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és propietària del local 2 de l’edifici del carrer Villarroel,
núm. 10, de Barcelona, amb una superfície de 97,61 m2, que figura inscrit a
l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000007 a nivell de
terreny i F000862 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
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II. L’Asociación Social ASOCROM (en endavant ASOCROM) va ser constituïda l’any 1999
amb la intenció de ser un pont de cooperació entre Catalunya i Romania. Aquesta
associació va ser legalitzada per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 23816.
III. D’acord amb l’article 2n. dels estatuts d’ASOCROM “Los fines de la Asociación son: fines
benéficos, ayudar a la gente que necesita trabajo, vivienda, aprender el idioma…Queda
excluido el ánimo de lucro”.
IV. L’any 2006 ASOCROM va sol·licitar a la Diputació un espai per poder establir la seu de
les seves oficines i on poder promoure les activitats socials i culturals de la comunitat
romanesa a Catalunya, i des del mateix any ha rebut el suport de la Gerència de Serveis
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a través de subvencions.

V. Mitjançant decret de la Presidència delegada de la llavors anomenada Àrea de
Govern Local de 27 d’abril de 2006, la Diputació de Barcelona autoritzà a
ASOCROM l’ús provisional i temporal de l’esmentat local fins a la formalització d’un
conveni de cessió d’ús entre ambdues entitats, la minuta del qual va ser aprovada
per l’acord de la Junta de Govern de 13 de juliol de 2006.
VI. El referit conveni se signà el 18 d’abril de 2006 i en el pacte segon s’establí una
durada de tres anys, a comptar des del moment de la seva signatura; en el pacte
tercer es recollí la possibilitat de prorrogar-lo de forma expressa per anys naturals
fins a un màxim de cinc anys, inclòs el termini inicial i les pròrrogues. Així mateix, el
pacte cinquè establí una contraprestació econòmica per la utilització del referit local
de 800,00 € mensuals, import que s’actualitzaria cada any en funció de l’IPC anual.
VII. Per acord de la Junta de Govern de 15 d’octubre de 2009 s’aprovà la pròrroga
de la cessió d’ús del referit local, a favor d’ASOCROM, per al període comprès
entre el 18 d’octubre de 2009 i el 17 d’octubre de 2010.
VIII. Per acord de la Junta de Govern de 30 de setembre de 2010 s’aprovà una
nova pròrroga de l’esmentada cessió d’ús, per al període comprès entre el 18
d’octubre de 2010 i el 17 d’octubre de 2011.
IX. Des del 18 d’octubre de 2011 i fins al 31 de desembre de 2012, ASOCROM ha
seguit utilitzant el referit local, en les condicions que no s’oposessin al conveni de
18 d’abril de 2006, mitjançant autoritzacions que van ser aprovades per sengles
decrets de la Presidència delegada de la llavors anomenada Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns de 17 d’octubre de 2011 i de 5 de juliol de 2012.
X. Des de l’1 de gener de 2013 i fins a l’actualitat, ASOCROM continua ocupant el
local de manera gratuïta, amb la aquiescència de la Diputació de Barcelona, atès
que es va tenir en compte el caràcter social i cultural de les activitats que du a
terme.
XI. ASOCROM es nodreix bàsicament de les aportacions dels seus integrants i de les
subvencions atorgades per les diferents institucions, les quals s’han vist reduïdes en els
darrers anys arrel de la crisi econòmica que estem patint. Conseqüentment, l’associació s’ha
vist amb la impossibilitat de fer front a les despeses necessàries per al seu funcionament.
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XII. La Diputació de Barcelona vol regularitzar aquesta situació mentre es negocia i
es tramita un contracte d’arrendament amb una renda que sigui assumible per
l’Associació, d’acord amb la seva realitat econòmico-financera actual i atesa la
previsió de noves fonts de finançament, valorant-se motivacions de prestació de
serveis socials, promoció i reinserció social i activitats culturals, o d’altres
anàlogues, que fan prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat
econòmica.
XIII. En el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a
les diputacions, la Diputació de Barcelona porta a terme tasques de suport i
col·laboracions amb altres entitats sense ànim de lucre, especialment en l’àmbit
local, per a la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat
palesa en nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades
per la pròpia Corporació.
Per donar suport a les finalitats que volen assolir ambdues parts, de mutu acord, i
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, acorden els següents
PACTES
Primer.- La Diputació de Barcelona cedeix l’ús en precari, amb efectes 1 de gener
de 2013, a favor de l’Asociación Social ASOCROM (en endavant ASOCROM), del
local 2 de l’edifici del carrer Villarroel, núm. 10, de Barcelona, amb una superfície de
97,61 m2, propietat de la Diputació de Barcelona.
Segon.- La cessió d’ús en precari dels espais a favor d’ASOCROM és gratuïta i el
seu ús merament tolerat.
Tercer.- La cessió d’ús en precari dels referits espais finalitzarà en el moment que
se signi un contracte d’arrendament amb ASOCROM.
Quart.- ASOCROM haurà de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús en
precari a la realització de les seves finalitats específiques de caràcter social i
cultural, de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran automàticament a la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- D’acord amb l’article 75.4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (en endavant RPC), ASOCROM
no resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni
aquesta Corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes
que d’ASOCROM dimanin.
Sisè.- El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà en tot cas, i d’acord amb
l’article 76 del RPC, per la reclamació del bé feta per la Diputació de Barcelona,
amb requeriment a ASOCROM amb un mes d’antelació, per la devolució per part
d’ASOCROM o bé en el cas que els espais objecte de la cessió es destinin a una
finalitat diferent de l’actual, així com per la signatura d’un nou contracte
d’arrendament.
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Setè.- Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació,
amb exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment
administratiu i contenciós administratiu.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest document, que s’estén per
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.”
Tercer.- SOTMETRE els presents acords al tràmit previ d’informació pública per un
període de vint dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i edicte que s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que
puguin presentar-se les al·legacions que s’estimin convenients.
Quart.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit
d’informació pública, es considerarà convalidada definitivament la cessió d’ús en
precari dels espais més amunt esmentats, sense necessitat d’ulterior acord que ho
declari expressament.
Cinquè.- FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se
dels presents acords.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
19. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Coprosa Grupo, en resolució de l’expedient núm. 2015/2897.- La Junta de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en funcions, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En data 27/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Coprosa Grupo en el qual es sol·licita autorització per a la
realització d’obres de canvi d’ús provisional d’accés existent per accedir a una obra de
la línia d'alta velocitat des de la carretera BV-5159, tram no urbà, als següents punts
quilomètrics:
 PK 1+840, marge esquerre, al terme municipal de La Roca del Vallès.
 PK 2+468, marge dret, al terme municipal de La Roca del Vallès.
 PK 4+078, marge dret, al terme municipal Vilanova del Vallès.
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,
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pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data
23/04/2015, notificat en forma en data 29/04/2015, es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 30/04/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 14/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la nova documentació presentada referent a la sol·licitud formulada per
COPROSA GRUPO en data 27 de març de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article
125 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 s’obrirà cap accés nou a la calçada de la carretera.
- L’ús de l’accés serà en tot moment l’indicat a la documentació presentada.
- Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
- Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les terres o
per qualsevol altre motiu.
- Una vegada finalitzades les obres que motiven el canvi d’ús d’aquets accessos,
aquests es tancarà i es reposarà la carretera amb tots els seus elements funcionals i
els terrenys al estat inicial.
- Es reposarà tots els elements de la carretera que restin deteriorats per causa del
trànsit de vehicles que generi aquest ús autoritzat dels accessos.
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
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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.
La present proposta es justifica en la circumstància que la normativa sectorial de
carreteres regula un termini màxim per a la resolució dels procediments d'atorgament
d'autoritzacions o aprovació d'informes per a la realització d'actuacions en zona de
protecció de les carreteres, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense
que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'adequada administració de la Gerència de
Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i, en conseqüència, per a l'interès públic.
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 Coprosa Grupo, autorització d’obres de canvi
d’ús provisional d’accés existent per accedir a una obra de la línia d'alta velocitat des
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de la carretera BV-5159, tram no urbà, als següents punts quilomètrics (expedient
2015/2897):
 PK 1+840, marge esquerre, al terme municipal de La Roca del Vallès.
 PK 2+468, marge dret, al terme municipal de La Roca del Vallès.
 PK 4+078, marge dret, al terme municipal Vilanova del Vallès.
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.- FIXAR l’import de les 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 Coprosa Grupo, amb domicili a efectes de
notificacions a La Roca del Vallès (08430), carrer Roquerols, 8, amb indicació dels
recursos procedents.
20. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
F.N.M., en resolució de l’expedient núm. 2015/2944.- La Junta de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 30/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Sr. F.N.M. de data 23 de març de 2015 en el qual es sol·licita
autorització per a realitzar obres, a la carretera BV-2004, marge dret, tram urbà, al
terme municipal de Sant Climent de Llobregat (expedient núm. 2015/2944) de:
 Construcció de mur, del PK 3+985 al PK 4+110.
 Condicionament d'accés existent, del PK 4+040 al PK 4+046.
 Construcció de tancament diàfan del PK 3+985 al PK 4+110.
En data 24/04/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. F.N.M. en data 23 de març de 2015 i d’acord amb
el que disposen els articles 104.e i 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:
Construcció de mur
- Es garantirà l'estabilitat del mur ( en quant a l'estabilitat i volcada).
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- S'ha d'impedir l'aportació d'aigües a la calçada.
- El mur haurà de respectar la distància de façana definida per la normativa urbanística
municipal vigent.
En cap cas aquesta distancia serà inferior a la del mur existent a la carretera.
- 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 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 5 m. 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.
A tal efecte, es millorarà la mateixa eliminant la vegetació existent en les proximitats
de l’accés.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
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- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat i
s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres autoritzades.
Construcció de tancament diàfan
- La tanca s’instal·larà sobre el mur autoritzat i haurà de respectar la distància de
façana definida per la normativa urbanística municipal vigent.
En cap cas aquesta distancia serà inferior a la del mur existent a 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.
- 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
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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.”
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.
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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, al Sr. F.N.M., autorització per a realitzar obres, a la
carretera BV-2004, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Climent de
Llobregat (expedient núm. 2015/2944) de:
 Construcció de mur, del PK 3+985 al PK 4+110.
 Condicionament d'accés existent, del PK 4+040 al PK 4+046.
 Construcció de tancament diàfan del PK 3+985 al PK 4+110.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per
un import de 50,63 euros, per emissió d’informes i tramitació d’expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Sr. F.N.M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
21. Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
F.V.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/3414.- La Junta de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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En data 13/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. F.V.S. de data 10 d'abril de 2015 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-4342, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient núm. 2015/3414) de:





Canvi d'ubicació d'accés, del PK 3+515 al PK 3+535.
Construcció de mur, del PK 3+470 al PK 3+515.
Construcció de tanca diàfana o arbustiva, del PK 3+515 al PK 3+532.
Tala de d'arbres, del PK 3+535 al PK 3+560.

En data 14/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. F.V.S. en data 10 d'abril de 2015 i d’acord amb el
que disposen els articles 76.1, 104.e 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 d’obres de
canvi d’ubicació d’accés, de construcció de mur i de tala d’arbres que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Condicionament d'accés existent amb canvi d’ubicació
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el projecte signat per un tècnic
competent i visat, si s’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.
- L’accés autoritzat, així com la part del viari intern que assegura l’accessibilitat a les
parcel·les confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- 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.
Construcció de mur
- Es garantirà l'estabilitat del mur ( en quant a l'estabilitat i bolcada).
- Es garantirà en tot moment l’estabilitat del mur en quant a l'estabilitat, desplaçament
i bolcada i dels terrenys adjacents a la carretera. S’haurà de evitar la erosió d’aquests
terrenys i els arrossegaments de terres fins el marge de la carretera.
- S’evitarà que l’escorrentia d’aigües superficials arribin a la carretera o als seus
elements funcionals i que aquestes arrosseguin terres cap a la calçada i elements
funcionals de la mateixa
- No hi haurà cap part del mur en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 metres de
l’aresta exterior de l’esplanació.
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.
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- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directa o indirectament 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 14/05/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. F.V.S. en data 10 d'abril de 2015 i d’acord amb el
que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada de
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construcció de tanca diafàna o arbustiva pels motius que s'expressen a
continuació:
 Aquesta tanca es vol situar dins del domini públic de la carretera.”
Atès el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre:
“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
funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats 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.
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 i de 142,65 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de construcció i instal·lació
de tanques i murs de contenció i sosteniment.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
La present proposta es justifica en la circumstància que la normativa sectorial de
carreteres regula un termini màxim per a la resolució dels procediments d'atorgament
d'autoritzacions o aprovació d'informes per a la realització d'actuacions en zona de
protecció de les carreteres, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense
que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'adequada administració de la Gerència de
Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i, en conseqüència, per a l'interès públic.
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, al Sr. F.V.S., autorització d’obres a la carretera BV4342, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars
(expedient núm. 2015/3414) de:
 Canvi d'ubicació d'accés, del PK 3+515 al PK 3+535.
 Construcció de mur, del PK 3+470 al PK 3+515.
 Tala de d'arbres, del PK 3+535 al PK 3+560.
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, l’autorització d’obres de construcció de tanca
diàfana o arbustiva, a la carretera BV-4342, del PK 3+515 al PK 3+532, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d’Albars.
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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 142,65
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de
construcció i instal·lació de tanques i murs de contenció i sosteniment.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. F.V.S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
22. Dictamen que proposa aprovar una autorització, a favor de Construccions
Deumal S.A., de talls de carril esporàdics amb semàfors per obres de
construcció d’un pas de vianants paral·lel a la carretera BV-5001, en resolució de
l’expedient núm. 2015/3416.- La Junta de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 10/04/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Construccions Deumal, S.A. de data 7 d'abril de 2015 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització de talls de carril esporàdics amb
semàfors per obres de construcció d'un pas de vianants paral·lel a la carretera BV5001 del PK 20+387 al PK 22+090, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 2015/3416).
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En data 28/04/2015 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 Construccions Deumal, S.A. en data 7 d'abril 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:
- Aquest talls de carrils de circulació només són per l’execució de les obres
autoritzades a l’expedient 2015/737.
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la carretera i de tots els seus
elements funcionals.
- Els talls es realitzaran a les hores de menor trànsit i sempre amb un carril de
circulació obert amb pas alternatiu senyalitzat segons la norma 8.3:I:C.
- 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, així com a qualsevol element funcional 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.
- 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.

134

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- 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
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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.
La present proposta es justifica en la circumstància que la normativa sectorial de
carreteres regula un termini màxim per a la resolució dels procediments d'atorgament
d'autoritzacions o aprovació d'informes per a la realització d'actuacions en zona de
protecció de les carreteres, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense
que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'adequada administració de la Gerència de
Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i, en conseqüència, per a l'interès públic.
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 Construccions Deumal, S.A., autorització de talls
de carril esporàdics amb semàfors per obres de construcció d'un pas de vianants
paral·lel a la carretera BV-5001 del PK 20+387 al PK 22+090, ambdós marges, tram
urbà i no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 2015/3416),
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.- FIXAR l’import de les 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 Construccions Deumal, S.A., amb domicili a
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), carrer Amadeu Vives, 12, 1r – Pol. Ind.
Sud, amb indicació dels recursos procedents.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
23. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni
Arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i Entitats Culturals situades
en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any
2015, per un import de 335.389,81 €.- La Junta de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 18
de desembre de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic, instal·lacions de
calderes de biomassa i Entitats Culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit
dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2015.
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2009, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
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Atès que, d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores d’aquestes
subvencions, s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 2 de juny de 2015 per a la
concessió de subvencions de les sol·licituds presentades dins el termini establert en
les bases reguladores abans esmentades. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr.
Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a
president; per la Sra. Nicolasa Pérez Sánchez, en representació de la Presidència de
la Corporació; pel Sr. Jordi Bellapart i Colomer, gerent de Serveis d’Espais Naturals;
pel Sr. Ramon Espinach Grau, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals; pel Sr. Jordi
Padrós Selma, coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals; actuant com a secretaria, la cap
de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Ma. Àngels Palacio Pastor.
Atès que s’han emès els corresponents informes tècnics de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. Els esmentats
informes s’adjunten al present Dictamen i formen part integra d’ell.
Atès que el President de l’òrgan col·legiat ha formulat proposta de concessió i que
s’acompanya el present Dictamen.
Atès que a la setena de les bases reguladores es preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 335.390,00 €, i que aquest anirà a càrrec dels
econòmics: 47900, 48901, 77000 i 78900.
Atès que aquesta primera distribució té caràcter estimatiu, en tant que en l’acord tercer
del dictamen que aprova les bases reguladores s’estableix que si la distribució final del
crèdit és diferent a la proposta inicial, es procedirà a efectuar la corresponent
modificació.
Atès que un cop valorades les subvencions i que per la seva tipologia s’imputa a les
següents aplicacions pressupostaries: G/50402/17230/47900, G/50402/17230/48901 i
G/50402/17230/77000, cal procedir a la modificació de les imputacions inicialment
establertes.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen pel que fa a l’aprovació de les bases, tal com consta a l’apartat
3.3.b) 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per
Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB
de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen pel que fa a l’aprovació de la convocatòria,
tal com consta a l’apartat 3.3.e) 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. 5/15, 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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La present proposta es justifica en la circumstància de donar compliment dels terminis
establerts per aquests tipus de tramitació d’atorgament de subvencions per
concurrència competitiva, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense
que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració del Servei i, en
conseqüència, per a l’interès públic.
Per tot l’exposat aquesta Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, la proposta per a la seva aprovació
dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses
Agrícoles - Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni
Arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i Entitats Culturals situades en
l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2015.
Segon.- Atorgar aquestes subvencions als beneficiaris que es relacionen a continuació
indicant concepte i import, d’acord amb l’acta de l’òrgan col·legiat i els informes I i II
que s’annexen al present Dictamen:
Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

EAR

MSY

79281331D

JORDI OLLE MARTI

EAR

MSY

J59574517

CA L'ANDREU SCP

EAR

MSY

38842444K

ORIOL BARBENA
POUS

EAR

MSY

77102976F

JOSEP MUNS
CRIVILLÉ

EAR

GRF

77109184M

JOAN RAVENTOS
MARCE

EAR

GRF

79290159M

MIQUEL ESCALA
CAMPS

EAR

SLL

33892348P

JOSEP
SALADELAFONT
CAMP

EAR

MCO 47150544S

ANDREU RENAU
CELMA

EAR

MCO 77283101L

JOAN MARTÍ VIVES

EF

MSY

36180235Q

EF

MSY

37625797M

EF

MSY

37260593H

JOAN DE FIGAROLAS
NURI
MARGARIDA
FONTDEVILA PRAT
CLARA ROVIRA
VIÑOLAS

EF

MSY

46107157T

ALBERT PUJOL RIUS

EF

MSY

37397980A

IGNACIO DE PUIG
GIRONA

Objecte
NETEJA I MANTENIMENT
VEGETACIÓ PER PREVENCIÓ
D'INCENDIS
PROTECCIÓ DE LES
CRIES(GUILLA I SENGLAR) DE
LA FAUNA
EL LABORACIÓ, VENDA I
DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES
CASSOLANS

Subvenció Núm. OP concedida Posició
2.741,19

1503003221 - 1

1.954,57

1503003221- 2

2.741,19

1503003221 - 3

2.741,19

1503003221 - 4

2.729,59

1503003221 - 5

727,01

1503003221 - 6

1.091,58

1503003221 - 7

2.074,93

1503003221 - 8

2.741,19

1503003221 - 9

Estassada de sotabosc

1.489,05

1503003228 - 1

Estassada de sotabosc, seleccio
tanys i esporga d'arbrat

1.762,19

1503003228 - 2

Estassada de sotabosc

1.215,91

1503003228 - 3

1.762,19

1503003228 - 4

1.762,19

1503003228 - 5

ACONDICIONAMENT GRANJA
TRACTAMENT VINYES PER
PROTECCIÓ DELS PORCS
SENGLARS
TRACTAMENT VINYES PER
PROTECCIÓ DELS PORCS
SENGLARS
ACONDICIONAMENT PER
RECUPERACIÓ DE CONREUS
INSTAL LACIÓ TANCAT
ELÈCTRIC I ADQUISICIÓ
MAQUINÀRIA
ACONDICIONAMENT
PASTURATGE PER LA
PREVENCIÓ D'INCENDIS

Estassada de sotabosc i esporga
d'arbrat
Estassada de sotabosc, seleccio
tanys i esporga d'arbrat
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Línia

Parc

NIF

EF

MSY

37601304F

EF

MSY

37578386C

EF

MSY

37863483D

EF

MSY

36524669W

EF

GRF

E62450796

EF

SLL

46228991A

EF

SLL

36635903P

EF

MCO 36315682Q

EF

MCO 36586880K

EF

MCO 35046408C

EF

MCO 77605390D

EF

MCO 39683020Q

EF

MCO 77052939H

EF

MCO 77282957J

EF

MCO 77526713S

EF

MCO B17133398

EF

MCO 40882397N

EF

MCO 77529404S

EF

MCO 37709985J

EF

MCO 37623130Y

EF

MCO 37679627S

EF

MCO 37680850L

EF

MCO 40419774B

EF

MCO 38744786K

EF

MCO 38675014P

ES

MSY

J60446929

ES

MSY

V64856214

ES

MSY

J59105429

ES

GRF

F08976797

ES

GRF

B60866183

HAPA MSY

77082670X

HAPA MSY

33954877T

HAPA MSY

46111436R

Sol·licitant

Objecte

Subvenció Núm. OP concedida Posició

JOAN CANET
BAULENAS
JOSEP LLUIS VIVES
CONDE
ADRIANA COMAS
BLANCH
GERARD PIE VALLS

Estassada de sotabosc, seleccio
tanys i esporga d'arbrat

1.762,19

1503003228 - 6

Estassada de sotabosc

1.762,19

1503003228 - 7

Estassada de sotabosc

1.762,19

1503003228 - 8

1.086,69

1503003228 - 9

1.762,19

1503003228 - 10

1.248,22

1503003228 - 11

1.762,19

1503003228 - 12

2.932,15

1503003228 - 13

1.762,19

1503003228 - 14

1.762,19

1503003228 - 15

1.762,19

1503003228 - 16

1.762,19

1503003228 - 17

1.762,19

1503003228 - 18

796,45

1503003228 - 19

1.762,19

1503003228 - 20

2.936,99

1503003228 - 21

2.921,79

1503003228 - 22

860,98

1503003228-23

1.762,19

1503003228-24

1.762,19

1503003228 - 25

1.762,19

1503003228 - 26

1.092,12

1503003228 - 27

1.762,19

1503003228 - 28

1.762,19

1503003228 - 29

1.762,19

1503003228 - 30

4.405,49

1503003232 - 1

3.524,39

1503003232 -2

2.341,21

1503003232 -3

2.969,10

1503003232 -4

3.524,39

1503003232 -5

4.405,49

1503003247-1

4.405,49

1503003247-2

3.524,39

1503003247-3

Estassada de sotabosc
Aclarida plaçoneda i selecció de
tanys
NORA BARATA MARTÍ Estassada de sotabosc
MERCÈ ARMENGOL
Estassada de sotabosc i esporga
CERDÀ
d'arbrat
MIQUEL ALFARAS
No realització explotació forestal
CASTANYEDA
ANNA MARIA
Estassada de sotabosc i
SAGALÉS CORRONS
arranjament de camins
JOSEP MARIA SAURI
Estassada de sotabosc
ABELLA
Estassada de sotabosc i
JOAN GOMEZ PUJOL
arranjament de camins
CLAUDIO BOFILL
Estassada de sotabosc i
MEDINA
arranjament de camins
MIQUEL GOMEZ
Estassada de sotabosc i
FORNS
arranjament de camins
Estassada de sotabosc i
NÚRIA CATÀ CODINA
arranjament de camins
CARME PUJADES
Estassada de sotabosc i esporga
ARABIA
d'arbrat
SAGEFRA, SL
Estassada de sotabosc.
Estassada de sotabosc, selecció
ROSENDO CASTELLÓ
tanys i esporga i arranjament
PUJOL
camins
MARI CARME
Tallada sanitària i estassada
PERXACHS PINÓS
sotabosc
ENRIC ENRECH
Estassada de sotabosc i esporga
ARTAL
d'arbrat
MARIA ROSA MORA
Estassada de sotabosc i
GIMÉNEZ
arranjament de camins
XAVIER CODINA JANÉ Estassada de sotabosc
Estassada de sotabosc i
LUIS MONNÉ DUEÑAS
arranjament de camins
Estassada de sotabosc i
JOAN TUTÓ BONBEHÍ
arranjament de camins
JOSEP BADOSA
Estassada de sotabosc i
CAÑELLAS
arranjament de camins
Estassada de sotabosc i
RAMON COLL TUSELL
arranjament de camins
PLANAS RIERA, SCP
REHABILITACIÓ DE
RESTAURANT CAN
FINESTRES
BESA
SAT PASTURES DEL
REALITZACIÓ D'UN PATI
MONTSENY
EXTERIOR PEL RAMAT
HOSTAL LA COSTA,
AÏLLAMENT I
SCP
ACONDICIONAMENT LOCAL
MILLORA DE LA CASA DE
CAN PERE SCCL
COLÒNIES
DONCER MORISCA,
ARRANJAMENT DE CAMINS I
SL
VORALS NETEJA VEGETACIÓ
FRANCESC CERVERA
REHABILITACIÓ TEULADA
CORTADA
EDUARD GALLIFA
REHABILITACIÓ TEULADA
MASÓ
FREDERIC NOGUERA MILLORES PER A
SOPEÑA
L'HABITABILITAT
SON SIURELL, CB
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Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

HAPA MSY

77530793R

REMEI SABÉ ARABIA

HAPA MSY

50407127M

CARLOS SIERRA DIB
BARBARRA
PUIGPELAT ROYO
MARIA ROSA RIERA
GODORI

HAPA MSY

46408008B

HAPA MSY

36201781B

HAPA MSY

46742363S

LYDIA ZIMMERMANN

HAPA MSY

36580962Z

ANA SÁNCHEZ
BARDAJI

HAPA MSY

A58949272

SERRAHIMA, SA

HAPA MCO 46235846G
HAPA MCO 37765057T

ALEX MENA LE PAPE
JAUME ALBI I
CASTANYER

Objecte
ARRANJAMENT MUR DE
CONTENCIÓ
ESCOMESA XARXA D'AIGUA
POTABLE
REHABILITACIÓ TEULADA

Subvenció Núm. OP concedida Posició
1.483,33

1503003247-4

1.977,97

1503003247-5

4.405,49

1503003247-6

3.152,86

1503003247-7

2.814,74

1503003247-8

4.405,49

1503003247-9

MILLORA SUBMINISTRAMENT
AIGUA
INSTAL LACIÓ PLAQUES
FOTOVOLTÀIQUES
MILLORES PER A
L'HABITABILITAT
MILLORES PER A
L'HABITABILITAT
MILLORA DE L'HABITATGE

4.405,49

1503003247-10

3.524,39

1503003247-11

MILLORA DE L'HABITATGE

3.535,99

1503003247-12

HAPA MCO B62542105

INFOR-MEDIS, S-21,
SL

REHABILITACIÓ TEULADA I
INSTAL LACIÓ PLAQUES
FOTOVOLTÀIQUES

4.405,49

1503003247-13

HAPA MCO 37073136B

ANNA MA RAVENTOS
MESTRES

REHABILATACIÓ TEULADA

3.983,18

1503003247-14

HAPA SLL

B60471083

TRUP - TRUP, SL

4.405,49

1503003247-15

BM

MSY

33942817S

3.378,56

1503003484-01

BM

MSY

77291402V

7.048,78

1503003484-02

BM

MSY

37660987M

7.048,78

1503003484-03

BM

MSY

36874407W

4.369,94

1503003484-04

BM

MSY

33946866Q

3.660,08

1503003484-05

BM

MSY

33936001F

1.575,95

1503003484-06

BM

MSY

B66430489

898,78

1503003484-07

BM

MSY

77109846T

2.161,56

1503003484-08

BM

MSY

36502498A

6.461,38

1503003484-09

BM

MSY

46230865Z

5.681,12

1503003484-10

BM

MSY

77272180T

6.657,18

1503003484-11

BM

MSY

38824775Q

4.419,20

1503003484-12

BM

MSY

43393438M

2.789,76

1503003484-13

BM

MSY

37287607F

2.836,06

1503003484-14

BM

MSY

07251384J

1.866,19

1503003484-15

BM

MSY

77605475W

1.278,18

1503003484-16

BM

MSY

47811455K

1.071,67

1503003484-17

BM

MSY

47808202B

4.598,17

1503003484-18

BM

MSY

53126751V

2.878,22

1503003484-19

REHABILITACIÓ DE LA
FAÇANA
MARIA ANNA PINEDA INSTAL LACIÓ DIPÒSIT
MIR
INÈRCIA CALDERA DE LLENYA
JOSEP MAS RAMON
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
MORELL
CALDERA
PIUS MONTANYA
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
PINEDA
CALDERA BIOMASSA
FREDERIC UBIÑANA
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
MARIN
CALDERA PÈL LET
GERARD TORTADES
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
PORET
CALDERA PÈL LET
MARIA ASSUMPTA
ADQUISICIÓ CALDERA AIGUA
SORS MAS
CALENTA LLENYA
ADQUISICIÓ ESTUFA DE PÈL
MP RURAL 2015, SL
LET SUBSTITUCIÓ
RADIADORS ELÈCTRICS
JAUME VILAMITJANA ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
CODINA
CALDERA POLICOMBUSTIBLE
ALFONS BOSC
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
GARCIA
CALDERA POLICOMBUSTIBLE
DANIEL UBINYANA
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
VIVION
CALDERA BIOMASSA
PILAR CUTRINA
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
VILLEGAS
CALDERA PÈL LET
JORDI FERNANDEZ
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
OLIVERAS
CALDERA PÈL LET
FINA MORALES
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
SEDILES
TERMOESTUFA
MARIA ÀNGELS
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
ARNAU OCHOA
CALDERA PÈL LET
JORGE ESCRIU
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
PARADELL
TOLVA ESTUFA PÈL LET
INSTAL ACIÓ ESTUFA AIRE
DAVID COLL MARTIN
PÈL LET
SÍLVIA ROCHE
INSTAL ACIÓ ESTUFA AIRE
VIROLA
PÈL LET
INSTAL LACIÓ CALDERA
MARTA MARTI DAUSÀ
LLENYA I DIPÒSIT INÈRCIA
OSCAR LORENZO
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
MILLAN
CALDERA PÈL LET
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Línia

Parc

NIF

BM

MSY

33934315T

BM

MSY

47646332S

BM

MSY

37795490G

BM

MSY

38550497J

BM

MSY

46685602H

BM

MSY

46328305A

BM

MSY

46965017Y

BM

MSY

46103741B

BM

MSY

52147037B

BM

MSY

52167633E

BM

MSY

77068330E

BM

MSY

40965393R

BM

MSY

37281040H

BM

MSY

37726435H

BM

MSY

47790280Y

BM

MSY

34742208H

BM

MSY

37671670Q

BM

MSY

46648944E

BM

MSY

46342275N

BM

MSY

46214838H

BM

MSY

52569953L

BM

MSY

77065889L

BM

MSY

42238099A

BM

MSY

38154778D

BM

MSY

38171768W

BM

MCO 46127317N

BM

MCO 43392486L

BM

MCO 38718373N

BM

GUI

77070408F

BM

GUI

B08845497

Sol·licitant
JOSEP FABREGAS
EZQUERRA
DAVID RODRIGUEZ
VALCARCEL

Objecte

Subvenció Núm. OP concedida Posició

INSTAL LACIÓ LLAR DE FOC

1.601,54

1503003484-20

1.168,59

1503003484-21

3.025,16

1503003484-22

1.256,09

1503003484-23

2.683,05

1503003484-24

2.864,33

1503003484-25

1.575,26

1503003484-26

6.471,78

1503003484-27

1.892,81

1503003484-28

3.760,66

1503003484-29

6.775,12

1503003484-30

2.939,98

1503003484-31

5.485,94

1503003484-32

3.582,58

1503003484-33

6.657,18

1503003484-34

1.459,86

Pendent MC

6.461,38

Pendent MC

4.922,20

Pendent MC

2.072,51

Pendent MC

1.974,22

Pendent MC

2.022,83

Pendent MC

6.432,92

Pendent MC

4.867,38

Pendent MC

1.172,29

Pendent MC

6.461,38

Pendent MC

4.911,15

Pendent MC

746,54

Pendent MC

1.145,43

Pendent MC

3.044,06

Pendent MC

7.244,58

Pendent MC

INSTAL ACIÓ ESTUFA AIRE
PÈL LET
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
JOSEP FORT PADRÓ
CALDERA PÈL LET
JUAN RODRIGUEZ
INSTAL ACIÓ ESTUFA AIRE
SIERRA
PÈL LET
MANUEL ROMERO
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
PEREZ
CALDERA PÈL LET
MARI CARMEN
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
ALVAREZ RUIZ
CALDERA PÈL LET
INSTAL ACIÓ ESTUFA AIRE
ANNA SANCHEZ POL
PÈL LET
MARIA ROSA ROBLES ADQUISICIÓ CALDERA AIGUA
MUÑOZ
CALENTA LLENYA
JOSEP MARIA
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
SALVADOR NAVARRO CALDERA PÈL LET
VICTOR MASACHS
INSTAL LACIÓ CALDERA PÈL
RENDO
LET
RAMON ROQUER
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
MAS
CALDERA PÈL LET
JOSE ANTONIO
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
GARCIA RAMIREZ
CALDERA PÈL LET
SANTOS CALLES
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
CARNERO
CALDERA PÈL LET
MERCÈ BRUNES
ADQUISICIÓ CALDERA AIGUA
MARQUES
CALENTA LLENYA
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
DELFI VILA SABORIT
CALDERA PÈL LET
ANA MANUELA DE LA INSTAL ACIÓ ESTUFA AIRE
TORRE GUTIERREZ
PÈL LET
ESTEVE CASTANYER INSTAL LACIÓ CALDERA DE
CASALS
BIOMASSA
XAVIER JUNCAR
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
MODUVAR
CALDERA PÈL LET
SERGI
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
CASTELLARNAU
CALDERA PÈL LET
BARCELÓ
DUES INSTALL
DANIELA MINGELS
TERMOESTUFES DE PÈL LET I
JANSSEN
LLENYA
ERICA RODRIGUEZ
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
CONTRERAS
CALDERA PÈL LET
ALFONS PLANAS I
ADQUISICIÓ CALDERA I
JUBANY
ACUMULADOR
SERGI RIERA
RECONVERSIÓ CALDERA DE
FRADERA
GAS A BIOMASSA
FRANCISCA DOSRIUS INSTAL LACIÓ RECUPERADOR
CASSASSIN
DE CALOR LLAR DE FOC
CARLES PLANAS
INSTAL LACIÓ CALDERA DE
RIERA
BIOMASSA
JORDI ESPAR
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
GASSET
ESTUFA DE LLENYA
ADQUISICIÓ I INSTAL LACIÓ
GEMMA CONESA
D'UN FORN ESTUFA DE
TOMAS
LLENYA
JOSEP MARIA SOLER INSTAL LACIÓ CALDERA
MINOVES
POLICOMBUSTIBLE
INSTAL LACIÓ CUINA
GIL BARDOLET
ECONÒMICA I ESTUFA
MIRALPEIX
BIOMASSA
EXPLOTACIÓ LES
INSTAL LACIÓ CALDERA
GUILLERIES, SL
BIOMASSA
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Línia

Parc

NIF

EC

MSY

G17967209

EC

MSY

G63597538

EC

MSY

G62009659

EC

MSY

G65299646

EC

MSY

G64586225

EC

MSY

G58516410

EC

MSY

G17118803

EC

MSY

G58800723

EC

MSY

G63198782

EC

MSY

G64889876

EC

MSY

G65506115

EC

MTQ G64770597

EC

MTQ G61456810

EC

MTQ G65758757

EC

MTQ G60031432

EC

MTQ G17106790

EC

MTQ Q868039I

EC

MTQ G65397721

EC

MCO G59091751

EC

MCO G08931974

EC

MCO G65188153

Sol·licitant
ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE RIELLS DEL
MONTSENY
LES GUILLES, JUNTS
PELS CAMINS
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
MONTSENY ACTIU
ASSOCIACIÓ JUVENIL
(JOVES ALCEM
CÀNOVES)
BIOSFERA.
ASSOCIACIÓ
EDUCACIÓ
AMBIENTAL
COORDINADORA PER
LA SALVAGUARDA
DEL MONTSENY

Objecte

Subvenció Núm. OP concedida Posició

XII FIRA DE LES MASIES DE
RIELLS DEL MONTSENY

600,00

1503003253-1

13A CAMINADA POPULAR DEL
TAGAMANENT

480,00

1503003253-2

FESTA MAJOR SANT MARTÍ
2015

480,00

1503003253-3

CAMINADA POPULAR, JOCS
POPULARS, TALLERS,
CONCERTS,…

480,00

1503003253-4

NATURA I CULTURA AL PARC
NATURAL DEL MONTSENY

600,00

1503003253-5

EDICIÓ REVISTA

600,00

1503003253-6

600,00

1503003253-7

600,00

1503003253-8

600,00

1503003253-9

480,00

1503003253-10

600,00

1503003253-11

240,00

1503003253-12

600,00

1503003253-13

360,00

1503003253-14

600,00

1503003253-15

600,00

1503003253-16

600,00

1503003253-17

360,00

1503003253-18

360,00

1503003253-19

500,00

1503003253-20

600,00

1503003253-21

ACTIVITATS DIVULGATIVES:
ASSOCIACIÓ D'AMICS
CONFERÈNCIES, CERTAMEN
DEL MONTSENY
LITERARI, …
ASSOCIACIÓ EL SUI
LA CARBONERA DE CÀNOVES
DE FESTES I
TRADICIONS
FUNDACIÓ
PROJECTE: "EIXES VEUS QUE
UNIVERSITÀRIA
RAGEN CLARES2
MARTÍ L'HUMÀ
C.E. CAMINAIRES DE
TRAVESA DEL MONTSENY
VILAMAJOR
5ENA CAMPANYA
ASSOCIACIÓ CLOTS
ARQUEOLÒGICA PUIG DEL
ARQUEOLOGIA
CASTELL DE SAMALÚS
PATRONAT DE LA
HOMENATGE A LA GENT
GENT GRAN DE
GRAN
MONTESQUIU
CLUB
CURSA DE MUNTANYA, DE
EXCURSIONISTA DE
FIRA I ACTIVITAT PER LA
SANT QUIRZE
MAINADA
ACTIVITATS CULTURALS I 4A
COLLA GEGANTERA
TROBADA INTERCOMARCAL
DE MONTESQUIU
DE GEGANTS
ASSOCIACIÓ
REVISTA BIMESTRAL EL 855 I
CULTURAL GOMBAU
REVISTA INFANTIL EL 852
DE BESORA
CERCLE FILATÈTIC I
EXPOSICIÓ FILATÈLICA I
NUMISMÀTIC DE
MOSTRA DE COL·LECIONISME
RIPOLL
ACTIVITATS DE
ESCOLA SEGIMON
CONEIXEMENT DE L'ENTORN
COMAS
PER ESCOLARS
GRUP OSONA RÀDIO DIADA DE RADIOAFICIONATS
EA3
2015
AGRUPACIÓ
CIENTÍFICO 22A EDICIÓ DE LA MARXASSA,
CAMINADA
EXCURSIONISTA DE
MATARÓ
MINYONS ESCOLTES
GUIES ST. JORDI DE
APLEC DE L'EROLA
CATALUNYA - AEIG
MONTPALAU
CLUB CENTRE
ACTIVITATS DE NATURA I
EXCURSIONISTA
CULTURA I JORNADES
DOSRIUS
MICOLÒGIQUES
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Línia

Parc

NIF

EC

MCO G63626212

EC

MCO G58641648

EC

MCO G65031817

EC

MCO G59750604

EC

MCO G61391850

EC

MCO G65734949

EC

MCO G60194511

EC

SLL

G60699899

Sol·licitant

Objecte

Subvenció Núm. OP concedida Posició

GRUP D'ESPLAI
L'ESBART CLÒNIC
ATÍPIC (ESCLAT!!!)
CENTRE
EXCURSIONISTA DE
LLINARS DEL VALLÈS
ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA
ALTIPLÀ
ASSOCIACIÓ CASAL
CALIU EL DOLMEN DE
VALLGORGUINA

JOCS/TALLERS AMB
NENS/NENES A LA CASA DE
COLÒNIES DEL FAR

600,00

1503003253-22

21A CAMINADA POPULAR
LLINARS DEL VALLÈS

600,00

1503003253-23

EXCURSIONS A DIVERSOS
PARCS

300,00

1503003253-24

VISITES A DIVERSOS PARCS

225,00

1503003253-25

IV EDICIÓ CAMP DE TREBALL
AL PARC DEL MONTNEGRE I
EL CORREDOR

600,00

1503003253-26

IV A MARXA DE SANT ANDREU

600,00

1503003253-27

PUBLICACIÓ REVISTA AULET

600,00

1503003253-28

RENOVACIÓ D'APARELLS DE
L'ESTACIÓ DE
METEOROLOGIA

600,00

1503003253-29

FUNDACIÓ CARLES
BLANCH
ASSOCIACIÓ AMICS
ESCOLTES DEL
MONTNEGRE
ASSOCIACIÓ
PROPIETARIS DEL
MONTNEGRE I EL
CORREDOR
ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE LES
ARENES DE
CASTELLAR DEL
VALLÈS

Total subvencions concedides: 335.389,81€

Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds pels motius indicats en els informes que
s’annexen:
Línia
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
EAR
EAR
EAR
EAR
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF

Parc
COLL
FOIX
MCO
MCO
MCO
MCO
MSY
MSY
SLI
SLL
SMA
MCO
MSY
MSY
SLL
GRF
MCO
MCO
MCO
MCO
MCO
MSY

NIF
46623287X
77117066K
38827594Y
38852053Q
38747361C
46216347D
35007637G
G65434920
38860835N
45471048W
28157951V
38855153B
J66236795
38648209K
33883454S
36805160P
46109774H
46235846G
40307951Z
36309167X
43689654G
G65434896

Sol·licitant
GEORGINA ROSELL CAMPS
DAVID ESPELLETA DOMÈNECH
EVA M. RAMIREZ RUIZ
FERNANDO MUÑOZ PORRAS
MANEL GARCIA JORDANA
ALBERTO BALCELLS GARCIA
FERNANDO PUIG MUÑOZ
FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER
JOSEP CUNILL MALTAS
MARC SERÓ I ALSINA
JOSEFA GALLEGO SARMIENTO
ELOY GONZALEZ GOMEZ
PI NOVELL, SCP
JOAN MASNOU VILA
MONTSERRAT FARRE SOLANES
ODILIA DE PUIG GIRONA
JOSEP MANEL VERGES LLORENS
ÀLEX MENA LE PAPE
LLUIS RIBAS DE POUPLANA
BALDOMER CARBONELL PASCUAL
CÈSAR GUTIÉRREZ I PEREARNAU
FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC
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Línia
EF
EF
EF
EF
EF
EF
ES
ES
ES
HAPA
HAPA
HAPA
HAPA
HAPA

Parc
MSY
MSY
MSY
MSY
SLL
SLL
MCO
MSY
SLL
GRF
GRF
MSY
MSY
SLI

NIF
77082670X
77061880N
77530808Q
38554761E
B59125997
39280702Z
R5800395E
B60586534
J17575200
36786343M
38500339H
77310767Q
46727608A
B65693947

Sol·licitant
FRANCESC CERVERA CORTADA
LOURDES MASO GOMEZ
JAUME SABÉ AMARGANT
JAUME PLANAS PALLARES
PUIG DE LA BALMA, SL
EDUARD PUIG MIRALLES
FUNDACIÓ PERE TARRES
RESTAURANT FONDA MONTSENY, SL
ARQUEOLÍTIC, SC
ESTHER VALLS BORRELL
PILAR CARBÓ GASSULLA
JUDIT ILLA EGEA
ROGER MEDINA SERRAHIMA
SALAGROS 1497, SL

Quart.- Aprovar i disposar una despesa de 335.389,81 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries de 2015, següents:
50402/17230/47900
50402/17230//48901
50402/17230/77000

70.074,86 €
15.065,00 €
250.249,95 €

Cinquè.- Condicionar la quantia de 54.938,73 € que s’ha d’imputar a l’aplicació
pressupostaria G/50402/17230/77000 a l’aprovació de la modificació de crèdit
corresponent.
Sisè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb l’article 15 de les bases
específiques de les subvencions s’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si
el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions en el transcurs del
període d’un mes des de la notificació d’atorgament de subvenció.
Setè.- Notificar la present resolució als interessats esmentats en el present Dictamen.
Vuitè.- Comunicar als subvencionats que hauran de justificar les despeses abans del
30 de juny de 2016, excepte per a les Entitats Culturals que serà fins el 31 de
desembre de 2015.
Novè.- Publicar les subvencions atorgades en aquesta convocatòria, d’acord amb la
Base 23 de les Bases Especifiques i de l’article 18 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
24. Dictamen que proposa, per delegació del Ple (Bases) i de la Presidència
(Convocatòria), aprovar les Bases específiques i la Convocatòria de la Dinovena
Edició dels Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de
Barcelona 2015, per un import de 14.000 €.- La Junta de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona desenvolupa un Programa de
Prevenció Local d’Incendis Forestals (PPI), amb la col·laboració dels ajuntaments i les
Agrupacions de Defensa Forestal.
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i,
molt especialment, de les Agrupacions de Defensa Forestal, associacions de dret
formades per propietaris forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen
com a finalitat la defensa de la natura.
Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals
adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestals en tres modalitats per premiar: la
millor organització, l’obra de prevenció millor adaptada al paisatge i al funcionament
dels sistemes naturals i, per últim, amb caràcter honorífic, als membres de les ADF
que s’hagin destacat per una llarga trajectòria de lluita i de prevenció dels incendis
forestals.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
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Vist que l’import que es destinarà a aquesta convocatòria és de CATORZE MIL
EUROS (14.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria: G/50405/17200/48100
del pressupost de l’exercici de 2015.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen pel que fa a l’aprovació de les bases, tal com consta a l’apartat
3.3.e) 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. 5/15, 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.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència pel que fa a l’aprovació de la convocatòria, tal com consta a l’apartat
3.3.e) 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. 5/15, 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.
La present proposta es justifica en la circumstància que la data de termini de
presentació dels treballs dels premis de prevenció d’incendis 2015 és el 25 de
setembre de 2015 i prèviament les bases reguladores i la convocatòria s’han de
publicar en el BOPB i inserir una referència al DOGC, raó per la qual la seva tramitació
no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada
administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- CONVOCAR la 19a edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de
la Diputació de Barcelona per tal de reconèixer públicament la tasca voluntària que
porten a terme les Agrupacions de Defensa Forestal de la província i mantenir viu
l’esperit necessari per què la prevenció dels incendis forestals responsabilitzi a tots els
ciutadans, sota tres modalitats:


Premi Rossend Montané de Qualitat de les Obres, a l’obra de prevenció
d’incendis forestals –tant d’obra nova com de manteniment- més ben adaptada
al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals, dotat amb la quantitat de
CINC MIL EUROS (5.000,00.- Euros), un accèssit, en cas de concedir-se de
DOS MIL EUROS (2.000,00- Euros), del pressupost 2015.



Premi Jordi Peix i Massip, a les activitats de prevenció i d’organització de la
primera intervenció, dotat amb CINC MIL EUROS (5.000,00.- Euros), un
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accèssit, en cas de concedir-se, de DOS MIL EUROS (2.000,00.- Euros), del
pressupost de 2015.


Premi honorífic Joaquim M. de Castellarnau de Reconeixement Públic a
Persones, que amb les seves iniciatives han contribuït a la prevenció dels
incendis forestals, dotat amb una estàtua commemorativa.

Segon.- APROVAR les bases especifiques i la convocatòria per a l’atorgament dels
premis, mitjançant concurrència competitiva, corresponents a la dinovena edició dels
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2015, el text íntegre de les quals
és el següent:
“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DELS
PREMIS, MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, CORRESPONENTS A
LA DINOVENA EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2015). CODI DE LA
CONVOCATÒRIA: 201520155120007433.
1. Objecte.

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de
concessió dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de
Barcelona inclouen el Premi Rossend Montané a la qualitat de les obres de
prevenció, el Premi Jordi Peix i Massip a qualsevol activitat de prevenció o
organització de la primera intervenció, i el Premi Honorífic Joaquim M. de
Castellarnau de reconeixement públic a persones.

2. Procediment.

El Procediment fixat per la concessió dels premis previstos en aquestes bases, serà
el procediment de concessió en regim de concurrència competitiva.
3. Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les
ADF de la província de Barcelona.
Les ADF guanyadores dels premis Rossend Montané de l’any passat no podran
presentar-se a la modalitat premiada de l’edició d’enguany.
Per participar en els Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, els candidats hauran
de presentar tota la documentació requerida, que es detalla tot seguit a l’apartat
(3.1.), al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126,
Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte d’Urgell, 187,
Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Edifici Serradell TrabalRecinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, carrer Londres, 55, Edifici
Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) fins el dia
25 de setembre de 2015.
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També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans
previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de
les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant,
“Llei 30/1992”).
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i
els exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè,
en un termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius,
amb indicació de que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva
sol·licitud.
3.1. Requisits dels Treballs.
PREMI ROSSEND MONTANÉ, A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ.
Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals – tant d’obra nova com de
manteniment – més ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes
naturals.
Per participar en aquest premi els candidats han de presentar un reportatge
fotogràfic de l’obra realitzada en que es pugui apreciar la seva adaptació al paisatge
i una breu memòria descriptiva en la que s’assenyali les característiques de les
obres i s’analitzi la seva relació amb l’entorn tant durant l’execució de les obres com
en haver finalitzat.
Les obres han de haver-se realitzat durant els dos anys anteriors a la presentació
de la candidatura.
El jurat ha de poder valorar de les obres realitzades els criteris següents:
 L’originalitat i viabilitat de l’obra.
 La inclusió de l’obra com a part integrant de la planificació preventiva d’altres
institucions diferents a l’ADF.
 L’aplicació de mesures de respecte a la flora i la fauna durant l’execució.
 L’anàlisi de l’execució de l’obra: finançament, mitjans d’execució emprats,
criteris de respecte a la seguretat i salut del personal.
 La coordinació amb altres institucions.
 La implicació dels membres de l’ADF.
 La concreció de la memòria presentada.
 La difusió pública de l’activitat.
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PREMI JORDI PEIX I MASSIP, A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I
D’ORGANITZACIÓ DE LA PRIMERA INTERVENCIÓ.
Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció i/o
sensibilització de la societat realitzada per l’ADF.
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar una memòria
descriptiva sobre l’organització de la prevenció i de la primera intervenció –
sistemes d’alerta i de comunicacions: tasques de vigilància; distribució, inventari i
manteniment del material; campanyes de divulgació i sensibilització; organització de
simulacres; etc. – o el model d’organització durant la intervenció, - mobilització del
personal; mobilització de material; coordinació interna i amb altres ADF etc.
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT
PÚBLIC A PERSONA).
Premi de reconeixement a la trajectòria de la persona que amb les seves iniciatives
ha contribuït a la prevenció dels incendis forestals com a membre d’una ADF..
La presentació de nominacions a aquest premi s’ha de fer a traves de les
Agrupacions de Defensa Forestal o Federacions d’Agrupacions de Defensa
Forestal.
Per participar en aquesta modalitat, cal presentar una memòria amb un breu perfil
de la persona i una relació curricular de les activitats realitzades com membre de
l’ADF.
Aquest premi no s’atorga a títol pòstum..
4. Jurat.
4.1 El jurat, d’acord amb la qualitat de les obres presentades, podrà atorgar un
accèssit per a cada un dels premis convocats, en les dues primeres modalitats
(Rossend Montané /o Jordi Peix).
El jurat dels Premis Rossend Montané i Jordi Peix i Massip estarà format per set
membres: el President de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que
el presidirà), un professional expert en prevenció i extinció d’incendis forestals, un
professional en investigació forestal, un professional en gestió de treballs rurals, un
professional en mitjans de comunicació de la comarca o es celebri el lliurament
dels premis, un representant municipal d’una ADF de la comarca on es celebra el
lliurament dels premis i el Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona que també actuarà com a
secretari.
El jurat estarà organitzat en dos grups de treball per cadascuna de les dues
modalitats esmentades.
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Els membres del jurat que formin part d’una ADF o siguin representants d’un
ajuntament i hagin de valorar la candidatura d’una ADF de la mateixa comarca,
actuaran en el jurat amb veu i sense vot a l’hora de valorar la candidatura en
concret.
4.2 El jurat del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau estarà format per set
membres: el President de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que
el presidiràt, el President del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya, el
President de la Federació d’ADF de la comarca on es celebri el lliurament de
premis, un representant de les empreses que col·laboren en el patrocini dels
programes de prevenció i/o vigilància de la Diputació de Barcelona, el President de
la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya, el President e
l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya i el Cap de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona que també
actuarà com a secretari de lòrgan col·legiat.
Els membres del jurat que formin part d’una ADF o siguin representants d’un
ajuntament i hagin de valorar la candidatura d’una ADF de la mateixa comarca,
actuaran en el jurat amb veu i sense vot a l’hora de valorar la candidatura en
concret.
4.3 Els jurats faran públics els veredictes en el decurs de la Diada de la Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, que es celebrarà en una localitat per determinar
durant el mes de novembre o desembre de 2015.
5. L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment
següent:
a) Prèviament a la data assenyalada per fer públics els veredictes, els jurats
s’hauran reunit per seleccionar els finalistes a les dues primeres modalitats dels
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals (Rossend Montané i Jordi Peix i
Massip), i per emetre el veredicte del guanyador del Premi Honorífic Joaquim M.
de Castellarnau.
b) En el decurs de la diada de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, el jurat
haurà d’emetre el veredicte dels Premis Rossend Montané i Jordi Peix i Massip.
Aquest veredicte es farà públic en la mateixa data, juntament amb el veredicte
del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau.
c) De les sessions dels jurats, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i
on es farà constar expressament els veredictes.
6. Els jurats es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en
aquestes bases, especialment la facultat –si ho consideren justificat- de declarar
algun dels premis desert.
7. Els veredictes dels jurats son inapel·lables.
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8. Les memòries s’han de presentar en document únic, en format de paper DIN A-4.
El format intern de textos, gràfics i fotografies es lliure. S’hauran d’adjuntar les
fotografies en format digital. S’haurà d’adjuntar el document complet també en
format pdf.
9. Tot el material enviat per optar als premis es considera cedit a la Diputació de
Barcelona i no es podrà reclamar.
10. Import dels Premis.

PREMI ROSSEND MONTANÉ A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ
El Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals –tant d’obra nova com de
manteniment- més ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes
naturals, està dotat amb 5.000,00.- Euros.
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 2.000,00.- Euros.
PREMI JORDI PEIX I MASSIP A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I
D’ORGANITZACIÓ DE LA PRIMERA INTERVENCIÓ.
El Premi a qualsevol activitat de prevenció I de primera intervenció , esta dotat amb
5.000,00.- Euros.
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 2.000,00.- Euros.
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT
PÚBLIC A PERSONES)
El Premi de reconeixement a les persones, que amb les seves iniciatives han
contribuït a la prevenció dels incendis forestals, està dotat amb un trofeu
commemoratiu.
El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària amb
posterioritat a l’acte de lliurament dels premis.”
Tercer.- AUTORITZAR la despesa esmentada de CATORZE MIL EUROS (14.000,00Euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48100 del present
exercici 2015.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents
bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article
14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article
124.2 del ROAS
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat.
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Cinquè.- FIXAR que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB, i finalitzarà el dia 25 de
setembre de 2015.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President en funcions, aixeca la
sessió essent les 11 hores i 20 minuts.
Vist i Plau
El President en funcions,
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