Àrea de Presidència
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2016
A la ciutat de Barcelona, l’11 de febrer de 2016, a les 11 hores i 15 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer,
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i
Pla (CiU), vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Isaac Albert
i Agut (ERC-AM), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i
Payà (CiU), senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU), Jordi Fàbrega i Colomer
(ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM),
Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i senyora Sonia
Recasens i Alsina (CiU), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents:
senyors Joaquim Forn i Chiariello (CiU), Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel
Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
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, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio
(ERC-AM), els diputats senyors Miquel Forns i Fusté (CiU) i Juanjo Puigcorbé i
Benaiges (ERC-AM) i les diputades senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP) i
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa),
Oberta la sessió per la senyora presidenta, 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 28 de gener de 2016.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.

Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 270/16, de data 28 de gener de
2016, pel qual es delega la representació de la Diputació de Barcelona per
assistir a la sessió de la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la
Societat, en liquidació, Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament SL,
celebrada el dia 1 de febrer de 2016.
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment núm.
530/2014-E, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor J.V.C. i la companyia d’assegurances AXA SEGUROS GENERALES,
S.A. contra la resolució de data 18 de novembre de 2014, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació
ocorregut el dia 16 de juny de 2013, a la carretera BV-1415, a causa de la
topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment núm.
318/2014-C, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor O.D.L., contra la resolució de data 16 d’abril de 2014, de desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 7 de novembre de 2012, quan circulava per la carretera BV-1462, a causa de
la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment núm.
106/2015-D que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la
companyia d’assegurances ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN
ESPAÑA contra el Decret de data 26 de gener de 2015, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 19 de maig de 2014 a la carretera BP-1432, dins del terme municipal de
Bigues i Riells, a causa d’una tanca biona que envaïa part del carril de circulació.

Gabinet de Premsa i Comunicació
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc entre el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l’objecte de col·laborar en
l’organització de les exposicions que tenen lloc al Palau Robert, i per a la
definició de projectes expositius comuns.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el Tom
I “Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de
la Diputació de Barcelona.
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9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adquisició
d’accions de la societat Fira 2000 SA, prevista per a l’any 2016, en compliment
del conveni formalitzat en data 17 de desembre de 2010, amb l’objecte de
finançar l’ampliació de la Fira de Barcelona.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
10.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de L’Esquirol, en resolució de l’expedient núm. 2015/9247.

11.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U, en resolució de l’expedient núm.
2015/9431.

12.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
J.C.C., en resolució de l’expedient núm. 2015/9649.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Biblioteques
13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Collbató en relació amb la gestió
de la Biblioteca d’aquest municipi.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL I GERÈNCIA DE SERVEIS
D’IGUALTAT I CIUTADANIA
14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència
(convocatòria), l’aprovació de la convocatòria i bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en els àmbits de Benestar
Social, d’Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de
persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per un import d’1.900.000 € (un
milió nou-cents mil euros), de l’Àrea d’Atenció a les Persones i per a l’any 2016.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de gener de 2016.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 28 de gener de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
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2.- Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 270/16, de data 28 de gener de
2016, pel qual es delega la representació de la Diputació de Barcelona per
assistir a la sessió de la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la
Societat, en liquidació, Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament SL,
celebrada el dia 1 de febrer de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Decret, que és del tenor
literal següent:
“La Diputació de Barcelona forma part de la Societat Berguedà Iniciatives, Societat de
Desenvolupament SL que es troba actualment en situació de liquidació.
Els liquidadors de la Societat, segons publicació en el BORME de data 23.12.2015, han
convocat una Junta General Extraordinària d’Accionistes pel proper dia 1.2.2016 per
acordar la liquidació de la societat, l’aprovació del balanç final de liquidació i, si és el
cas, el projecte de divisió del patrimoni socials.
Considerant-se que és important la presència de la Corporació en aquesta Junta, es
proposa fer una designació per a aquest dia i garantir així l’assistència de la Diputació
de Barcelona en la reunió convocada.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de
Govern, la qual tindrà la propera sessió el dia 11.2.2016.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta, aquesta Presidència, en ús
de les facultats que té conferides en aplicació de l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Designar la Sra. Rosa Serra Rotés, Coordinadora de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, representant d’aquesta Corporació per assistir a la
Junta general extraordinària d’accionistes de la societat en liquidació Berguedà
Iniciatives, Societat de Desenvolupament SL, convocada pel proper dia 1.2.2016.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a la interessada, per al seu coneixement i
efectes oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
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l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, en la mateixa
sessió va resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref.
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se
el nomenament en qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
En aquest sentit el Diputat Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch, que havia estat nomenat
representant de la Diputació de Barcelona en diversos ens participats, va deixar de ser
membre electe d’aquesta Corporació amb efectes 23.12.2015, per la qual cosa, i
malgrat la representació atorgada no estaven lligada a la seva condició, es considera
oportú reafirmar un dels nomenaments i modificar la resta dels efectuats abans del
23.12.2015 pel motiu que s’indica a continuació.
La modificació proposada d’aquests nomenaments respon a la representació que
ostentava fins ara el Sr. Ramon Riera Bruch com a Diputat Adjunt de Turisme càrrec
en el qual ha estat substituït pel Diputat Sr. Pere Regull Riba, nomenat per a ocupar
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aquet càrrec per Decret de la Presidència de data 28.1.2016 (ref. D261/16) després de
prendre possessió del seu càrrec electe en el plenari del mateix dia 28.1.2016.
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015).
D’altra banda, la Diputació de Barcelona està representada, també, en la Federació de
Municipis de Catalunya, i participa i està representada, alhora, per voluntat de la pròpia
Federació, en les diverses Comissions i subcomissions sectorials creades en el sí de
l’Associació, la qual ha sol·licitat que es confirmi el nom dels representants d’aquesta
Corporació per participar en les diferents Comissions.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER.- DESIGNAR les persones que s’indiquen com a representants de la
Diputació de Barcelona en els organismes públics que s’identifiquen a continuació:
1.- Xarxa Local de Consum
Primer.- Designar els representants de la Diputació de Barcelona a la Xarxa Local
de Consum (XLC) com a vocals a la seva Assemblea General, que, d’acord amb
l’art.14 del Reglament de la Xarxa, han de ser Diputades/Diputades, un/a en
representació de cada grup dels que formen la Corporació, és a dir, en aquest
mandat, set representants.
Els electes designats són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sra. M. Teresa Fandos Payà, pel Grup de CIU
Sra. Blanca Arbell Brugarola, pel Grup d’ ERC-AM
Sr. Miquel González Monforte, pel Grup del PSC-CP
Sr. Carles Rodríguez Herencia, pel Grup d’Entesa
Sr. Salvador Tovar Funes,pel Grup de C’s
Sr. Joaquim J. Duran Redondo, pel grup de la CUP-PA
Sr. Xavier Mulleras Vinzia, pel Grup del PP

Segon.- D’acord amb l’art. 14, el/la Diputat/Diputada de la Diputació de Barcelona
que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic de
consum, formarà part de l’Assemblea General, que segons la formació actual del
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cartipàs corporatiu, correspon a la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell Diputada
delegada de Salut Pública i Consum, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Per la seva condició, i d’acord amb el Reglament, a la Diputada Sra. Laura Martínez
Portell li correspon igualment la Presidència de la Xarxa Local de Consum (art.
28.2) així com la Presidència de l’Assemblea General (art. 18.1), i s’integrarà i
presidirà la Comissió Coordinadora (art. 22.2 i 23.1 respectivament).
Tercer.- D’acord amb l’art. 31 a la persona responsable del servei públic de
consum, li correspon la Presidència de la Comissió Tècnica que, en atenció a
l’actual estructura directiva, aquesta responsabilitat correspon a la Sra. Sònia
Gutiérrez González, Cap del Servei de Suport a les Polítiques de Consum, de l’Àrea
d’Atenció a les Persones.
Per aquesta condició, a la Sra. Sònia Gutiérrez González li correspon també la
Secretaria Tècnica de la Comissió Coordinadora (art. 23.3).
Quart.- Correspon a la Comissió Coordinadora de la Xarxa la designació de la
persona que ha d’ocupar la Secretaria tècnica de la Comissió Tècnica, que d’acord
amb l’art. 31.2, ha der funcionària adscrita al Servei de Suport a les Polítiques de
Consum, de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Li correspon, igualment, la designació
dels 8 vocals que en representació de la Diputació de Barcelona, formaran part de
la Comissió Tècnica, els quals han de tenir la condició de personal tècnic de la
pròpia Corporació, d’acord amb l’art. 32 del Reglament de la XLC.
2.- Consorci del Parc del Foix (NIF P5800040G)
Donat que el Sr. Ramon Riera Bruch el 23.12.2015 va deixar de ser membre electe
d’aquesta Corporació, i en no ser necessària aquesta condició per ser representant
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc del Foix, tot i tenint en compte
el seu nomenament posterior per decret de la Presidència de data 25.1.2016 (ref. D
179/16) com a assessor tècnic d’Espais Naturals i Medi Ambient, es considera
oportú prendre el següent acord:
CONFIRMAR la designació del Sr. Ramon Riera Bruch com a representant suplent
en els termes de l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió de 29.10.2015
(ref. AJG 549/15), que restarà, per tant, de la següent manera:
1.- Els dos vocals titulars i els seus suplents, representants de la Diputació de
Barcelona en l’Assemblea General del Consorci del Parc del Foix, els quals poden
tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, i
de conformitat amb els criteris fixats a la disposició addicional vintena a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en virtut de la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL), són.
1. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Suplent: Sr. Ramon Riera Bruch
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2. Titular: Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut Bosque
Suplent: Sr. Pol Pagès Pont
2.- Proposar a l’Assemblea General, entre els vocals designats, a l’Il·lm. Sr. Jesús
Calderer Palau, com a Vice-president del Consorci d’acord amb l’art. 13 dels
Estatuts.
3.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius titulars i
en la representació que ostentin.
3.- Federació de Municipis de Catalunya
Designar els representants d’aquesta Corporació en les Comissions creades en el
si de l’organització de la Federació de Municipis de Catalunya, els quals han de
tenir la condició de membres electes de la Diputació de Barcelona.
Les persones designades per als següents àmbits són:
Comissió de Bon Govern i innovació democràtica:
Representant:
Càrrec:

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb
la ciutat de Barcelona

Comissió de Drets Socials:
Representant:
Càrrec:

Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla
Vicepresidenta 4a. i Presidenta Delegada Àrea d’Atenció a les
Persones

Comissió de Serveis Econòmics:
Representant:
Càrrec:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañízares
Diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació

Comissió de Territori, Sostenibilitat i Serveis Urbans:
Representant:
Càrrec:

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Comissió de Desenvolupament Econòmic i Ocupació:
Representant:
Càrrec:

Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa
Vicepresident segon i President
Desenvolupament Econòmic Local
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Comissió de Prevenció i Seguretat Pública i Protecció Civil
Representant:
Càrrec:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació

Comissió de Cultura, Joventut i Esports
Representant:
Càrrec:

Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals
Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Comissió d’Organització Territorial
Representant:
Càrrec:

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona

Comissió de Cooperació i Solidaritat
Representant :
Càrrec:

Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla
Vicepresidenta 4a. i Presidenta Delegada Àrea d’Atenció a les
Persones

SEGON.- MODIFICAR la designació de representants en els Organismes Públics que
es detallen a continuació, com a conseqüència del nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere
Regull Riba com a nou Diputat Adjunt de Turisme, en substitució de l’Il·lm. Sr. Ramon
Riera Bruch que va deixar d’ostentar aquest mateix càrrec en deixar de ser membre
electe d’aquesta Corporació el passat 23.12.2015.
Les modificacions afecten als següents Organismes Públics:
1.- Agència Catalana de Turisme (NIF S0800470G)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Bruch efectuat
per la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.2015 (ref. AJG653/15), com a
vocal suplent en el Consell de Direcció i en el Consell General de Participació de
l’Agència.
Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Pere Regull Riba per substituir el Sr. Ramon Riera
Bruch en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en
l’Agència Catalana de Turisme, d’acord amb la modificació proposada, es concreta
en el següent:
1.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el Consell de
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Direcció de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la Corporació i què poden tenir o no
la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts de l’Entitat, aprovats pel
D 192/2009, de 9 de desembre, són.
1. Titular:
Il·lm. Sr. Miquel Forns Fusté, Diputat Delegat de Turisme
S.1 Suplent: Il·lm. Sr. Pere Regull Riba, Diputat Adjunt de Turisme
2.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el Consell General
de Participació de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la Corporació i què poden
tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts de l’Entitat,
són.
1. Titular: Il·lm. Sr. Miquel Forns Fusté, Diputat Delegat de Turisme
S.1 Suplent: Il·lm. Sr. Pere Regull Riba, Diputat Adjunt de Turisme
2.- Associació Unió Mundial de Mercats Majoristes – WORLD UNION OF
WHOLESALE MARKETS (WUWM)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Bruch efectuat
per la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.2015 (ref. AJG653/15), com a
vocal suplent en l’Associació Internacional Unió Mundial de Mercats Majoristes –
World Union of Wholesale Markets (WUWM).
Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Pere Regull Riba per substituir al Sr. Ramon Riera
Bruch en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en
l’Associació Internacional Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of
Wholesale Markets (WUWM), d’acord amb la modificació proposada, es concreta
en el següent:
1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació Internacional
Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of Wholesale Markets (WUWM)
a l’Il·lm. Sr. Miquel Forns Fusté com a vocal a l’òrgan representatiu The Union
Membership, d’acord amb els arts. II i IV dels Estatuts d’aquesta entitat
internacional.
2.- Designar l’Il·lm. Sr. Pere Regull Riba com a suplent del representant titular Sr.
Forns Fusté per actuar en absència d’aquest i en la representació que ostenti.
3.-TURISME DE SITGES - Agència de Promoció de Sitges (NIF Q0801435I)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Bruch efectuat
per la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.2015 (ref. AJG549/15), com a
vocal en el Consell General de l’Entitat pública empresarial local Turisme de Sitges
- Agència de promoció de Sitges.
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Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Pere Regull Riba per substituir el Sr. Ramon Riera
Bruch en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona d’acord
amb la modificació proposada, es concreta en el següent:
“Designar el representant de la Diputació de Barcelona en l’Entitat pública
empresarial local Turisme de Sitges - Agència de promoció de Sitges, el qual pot
tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8.5 dels Estatuts de l’Ens,
com a vocal en el Consell General.
La persona designada és l’Il·lm. Sr. Pere Regull Riba, Diputat Adjunt de Turisme. “
TERCER.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
QUART.- NOTIFICAR els acords precedents als organismes i persones afectats per al
seu coneixement i efectes legals oportuns.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al senyor Duran (CUP-Poble
Actiu), qui diu: Simplement ratificar el que ja vam comentar en la darrera sessió de la
Junta de Govern sobre la necessitat de reordenar la presència de la Diputació en els
diferents ens.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Des de l’Àrea de Presidència estem
treballant per intentar ordenar i endreçar la nostra presència en el sector públic, que és
molt ampli, però també tenim la necessitat de saber els impactes i les conseqüències
que això suposa. Espero, però, que, en uns mesos, puguem fer una sessió específica
sobre aquesta qüestió.
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el procediment núm.
530/2014-E, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor J.V.C. i la companyia d’assegurances AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
contra la resolució de data 18 de novembre de 2014, que desestima la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats al
vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 16 de
juny de 2013, a la carretera BV-1415, a causa de la topada contra un porc senglar
que va irrompre sobtadament a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, ha dictat sentència en el
procediment núm. 530/2014-E que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor J.V.C. i la companyia d’assegurances AXA SEGUROS
GENERALES, S.A., contra la resolució de data 18 de novembre de 2014, que
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desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació ocorregut el
dia 16 de juny de 2013, a la carretera BV-1415, a causa de la topada contra un porc
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Vist que en la Sentència es determina que no existeix relació causal entre els danys
soferts per la part actora i el funcionament del servei públic ja que, d’acord amb la
Disposició Addicional 9a del Text Refós de la Llei de trànsit aprovat per Reial decret
legislatiu 339/1990, la carretera disposava de la senyalització específica d’advertència
de creuament d’animals en llibertat.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànica, es proposa 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. 4 de
Barcelona, en el procediment núm. 530/2014-E que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor J.V.C. i la companyia d’assegurances AXA
SEGUROS GENERALES, S.A., contra la resolució de data 18 de novembre de 2014,
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació
ocorregut el dia 16 de juny de 2013, a la carretera BV-1415, a causa de la topada
contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona als efectes legals oportuns.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment núm.
318/2014-C, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor O.D.L., contra la resolució de data 16 d’abril de 2014, de desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 7 de novembre de 2012, quan circulava per la carretera BV-1462, a causa de
la topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, ha dictat sentència en el
procediment núm. 318/2014-C, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor O.D.L., contra la resolució de data 16 d’abril de 2014, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 7 de novembre de
2012, quan circulava per la carretera BV-1462, a causa de la topada contra un porc
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora i el
funcionament del servei públic i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànica, es proposa 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. 6 de
Barcelona, en el procediment núm. 318/2014-C, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor O.D.L., contra la resolució de data 16 d’abril de
2014, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 7 de
novembre de 2012, quan circulava per la carretera BV-1462, a causa de la topada
contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona als efectes legals oportuns.”
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment núm.
106/2015-D que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la
companyiad’assegurances ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
contra el Decret de data 26 de gener de 2015, de desestimació de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats al
vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 19 de
maig de 2014 a la carretera BP-1432, dins del terme municipal de Bigues i Riells,
a causa d’una tanca biona que envaïa part del carril de circulació.- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment núm. 106/2015-D que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per la companyia d’assegurances ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL
EN ESPAÑA contra el Decret de data 26 de gener de 2015, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats
en el vehicle Seat León amb matrícula XXX, derivats de l’accident de trànsit ocorregut
el dia 19 de maig de 2014 a la carretera BP-1432, dins del terme municipal de Bigues i
Riells, a causa d’una tanca biona que envaïa part del carril de circulació.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora i el
funcionament del servei públic i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I.3
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de
setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànica, es proposa 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. 8 de
Barcelona, en el procediment núm. 106/2015-D que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la companyia d’assegurances ZURICH INSURANCE PLC
SUCURSAL EN ESPAÑA contra el Decret de data 26 de gener de 2015, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats en el vehicle Seat León amb matrícula XXX, derivats de l’accident
de trànsit ocorregut el dia 19 de maig de 2014 a la carretera BP-1432, dins del terme
municipal de Bigues i Riells, a causa d’una tanca biona que envaïa part del carril de
circulació
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona als efectes legals oportuns.”
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Gabinet de Premsa i Comunicació
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc entre el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l’objecte de col·laborar en
l’organització de les exposicions que tenen lloc al Palau Robert, i per a la
definició de projectes expositius comuns.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“Antecedents
1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la
Presidència, a través de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (en
endavant, DGD), té entre altres funcions la de coordinar la planificació de les mostres i
exposicions institucionals i vetllar pel funcionalment del Palau Robert.
2. El Palau Robert és un centre expositiu, d’accés lliure i gratuït, configurat com a
servei públic d’informació de Catalunya amb l’objectiu de promoure el coneixement de
la diversitat i la riquesa de la societat catalana en els àmbits culturals, històrics,
gastronòmics, del medi ambient, de les tradicions i de l’esport. D’altra banda, el Palau
Robert també és una plataforma per donar a conèixer a Catalunya, esdeveniments
internacionals que han tingut una gran repercussió en els mitjans de comunicació.
3. La participació de la Diputació de Barcelona en projectes d’interès general que
afecten el conjunt de ciutadans dins del marc de la cultura, l’educació i el pensament
ha estat i és una constant en els darrers anys.
Fonaments de dret
1. Els articles 44.4 i 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, preveuen que els poders públics han de fomentar la
conservació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés a la
ciutadania als béns i serveis culturals i al patrimoni cultural, històric i artístic de
Catalunya.
2. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic,
contingut i procediment dels convenis de col·laboració.
3. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
setè I 4 b del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de
data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta
de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de
setembre de 2015).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona per col·laborar en l’organització de les
exposicions que tenen lloc al Palau Robert, i per a la definició de projectes expositius
comuns, que literalment diu:
“CONVENI MARC ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER COL·LABORAR EN L’ORGANITZACIÓ DE LES EXPOSICIONS QUE
TENEN LLOC AL PALAU ROBERT, I PER A LA DEFINICIÓ DE PROJECTES
EXPOSITIUS COMUNS.
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, amb NIF S0811001G, representada pel seu
secretari general, el senyor Joaquim Nin Borreda, en ús de les facultats previstes al punt 1.6
de la Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona
titular del Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la
Presidència a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de la Direcció de
Serveis del Departament i de les delegacions territorials del Govern (DOGC núm. 6303, de
29.1.2013).
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de l'article 34.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i assistida per la Secretària
delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides per Decret de la
Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la
Presidència, a través de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (en endavant,
DGD), té entre altres funcions la de coordinar la planificació de les mostres i
exposicions institucionals i vetllar pel funcionalment del Palau Robert.

II.

El Palau Robert és un centre expositiu, d’accés lliure i gratuït, configurat com a servei
públic d’informació de Catalunya amb l’objectiu de promoure el coneixement de la
diversitat i la riquesa de la societat catalana en els àmbits culturals, històrics,
gastronòmics, del medi ambient, de les tradicions i de l’esport. D’altra banda, el Palau
Robert també és una plataforma per donar a conèixer a Catalunya, esdeveniments
internacionals que han tingut una gran repercussió en els mitjans de comunicació.

III.

La participació de la Diputació de Barcelona en projectes d’interès general que afecten
el conjunt de ciutadans dins del marc de la cultura, l’educació i el pensament ha estat i
és una constant en els darrers anys.
16

Àrea de Presidència
Secretaria General

IV. D’acord amb l’article 44.4 i 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els poders públics han de fomentar la conservació i
difusió del patrimoni cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés a la ciutadania als
béns i serveis culturals i al patrimoni cultural, històric i artístic de Catalunya.
V.

La minuta de conveni ha estat aprovada per Dictamen de la Junta de Govern en sessió
de data.........

En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest acte i
de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i la Diputació de
Barcelona en l’organització de projectes expositius del Palau Robert i en la definició de
projectes expositius comuns.
Aquest conveni també té per objecte l’ús dels espais expositius del Palau Robert i la seu de
Can Serra de la Diputació de Barcelona.
Segon. Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni consisteix en:
-

Compartir i promoure projectes expositius que responguin a temàtiques d’interès comú
entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Compartir i aprofitar les sinergies entre dos espais molt cèntrics i propers de la ciutat de
Barcelona com són el Palau Robert i la seu de Can Serra.

Tercer. Assumpció de compromisos econòmics
El present conveni no implica per si mateix l’assumpció de compromisos econòmics per les
parts. No obstant, en cas que les parts convinguin realitzar aportacions econòmiques durant
l’execució del conveni marc, aquestes hauran de ser prèviament aprovades per la part que
hagi de realitzar-les d’acord amb el procediment establert en la seva normativa interna.
Quart. Addendes específiques
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es podrà portar a terme
a través de les addendes que es pactin de forma expressa per les parts, en les quals es
reflectirà la dimensió i abast de la cooperació, així com els compromisos, tant econòmics
com de qualsevol altre tipus, assumits per les parts.
Aquestes addendes requeriran l’aprovació de les institucions que subscriuen, i tindran, des
de la seva signatura, la consideració de part integrant d’aquest conveni marc, i les serà
d’aplicació el règim i les normes reguladores contingudes en el mateix.
Cinquè. Comissió de seguiment
Per al desenvolupament, aplicació i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió
de seguiment integrada per un representant que designi cadascuna de les parts.
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Així mateix podran assistir a les reunions d’aquesta Comissió els experts que es designin en
cada cas per les parts, necessaris per al millor desenvolupament de les activitats que se’n
derivin.
Aquesta comissió decidirà quins projectes es portaran a terme, qui prestarà l’assessorament
documental, qui farà el disseny, producció, muntatge i desmuntatge de l’exposició, on
s’ubicarà, etc.
Aquesta comissió es reunirà amb la periodicitat que estimin els seus membres.
De les reunions d’aquesta comissió s’aixecarà, si escau, acta elaborada a l’efecte, en la que
es reflecteixin de manera detallada els acords adoptats pels seus membres en relació amb
l’execució i desenvolupament del conveni.
Sisè. Titularitat dels drets d’explotació
Sens perjudici de la titularitat dels drets dels continguts de les exposicions, ambdues parts
compartiran conjuntament la titularitat dels drets d’explotació de les exposicions que és
objecte d’aquest conveni, així com dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les
obres produïdes expressament per a les exposicions, en qualsevol forma i, en especial, en
totes les seves modalitats d’explotació, inclosa l’explotació a Internet, del dret de
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona constaran com a organitzadors de
les exposicions en els crèdits, els elements de difusió que s’editin a tal efecte, i el material
publicitari i de comunicació, tant de premsa com d’altres mitjans de comunicació, inclòs
d’internet.
En tots els casos, la utilització i l’aplicació que es faci dels logotips i de la resta de signes
distintius d’ambdues institucions hauran de ser aprovades prèviament per cadascuna d’elles
i s’ajustaran a les normatives d’aplicació gràfica respectives. Pel que fa a l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, regeixen les normes gràfiques recollides en el Programa
d’Identificació Visual (PIV), consultables al web (www.gencat.cat/piv). Pel que fa a la
Diputació de Barcelona les normes d'aplicació de la marca i la convivència d'aquesta amb la
d'altres institucions es troben al web institucional: http://www.diba.cat/web/sala-depremsa/imatge-corporativa.
Setè. Durada del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà una durada de dos
anys, i es preveu la possibilitat de pròrroga automàtica per dos anys més si cap de les parts
manifesta el contrari.
Vuitè. Causes de resolució del conveni
Seran causa d’extinció del present conveni:
-

L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sens
perjudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer.
El transcurs del termini previst.
Les causes generals que contempla la legislació vigent.

La comissió de seguiment estudiarà les formes de finalitzar les actuacions en curs, en cas
d’extinció anticipada.
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Novè. Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Per tant, l’esmentat conveni queda fora de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
d’acord amb el que disposa l’article 4.1 c).
Desè. Jurisdicció competent
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment del
conveni seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua, en
el marc de la comissió de seguiment prevista al pacte cinquè.
Qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi de la interpretació o execució d’aquest conveni serà
del coneixement i competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat les parts signen en dos exemplars originals i a un sol efecte el
present conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.”
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: En aquest punt, simplement volíem
preguntar si aquest conveni és una pròrroga o ja existia alguna mena de col·laboració
anterior.
El senyor Reyes (PP), diu: Nosotros quisiéramos saber la previsión de gasto de este
convenio.
La presidenta dóna la paraula al diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: En primer lloc,
dir que és un conveni nou, que abans no existia. En segon lloc, dir que no hi ha cap
previsió de despesa, és a dir que com es veu en la redacció de conveni, no té efectes
econòmics ex ante.
Per què es fa aquest conveni? Per dues coses que, crec, seran positives per a
ambdues administracions. La primera és que nosaltres tenim una situació en què la
sala d’avall no està posicionada en el panorama cultural de la ciutat com una sala
d’exposicions. Tenim un magnífic espai situat, probablement, en un dels llocs més
privilegiats de la ciutat, com és Diagonal-Passeig de Gràcia-Rambla Catalunya-Carrer
Còrsega, i no figura, en canvi, en l’imaginari col·lectiu de la ciutat ni del país com una
sala d’exposicions, a diferència del Palau Robert, que sí hi figura i creiem que és bo i
positiu crear sinergies i col·laborar o participar en algunes de les exposicions on una o
altra administració pugui tenir la iniciativa. En segon lloc, ordenar una mica el treball
conjunt que es pot fer o, si s‘escau, es farà en el futur. Què vull dir amb això? Fa poc,
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segurament molts de vostès hi van assistir, l’Institut del Teatre va col·laborar en una
exposició, al Palau Robert, que es deia “Actrius catalanes del segle XX” i em sembla
que és avui quan s’obre l’exposició de l’Any Patxot, també al Palau Robert. La
Diputació, com saben, hi té una participació important, entre altres coses perquè tenim
la Masia Mariona, al Montseny, on s’explica l’obra i la vida d’en Rafel Patxot. Per tant,
intentar ordenar totes aquelles col·laboracions que es facin des de la casa en
hipotètiques futures exposicions al Palau Robert, de tal manera que tinguem un
conveni marc i que això es pugui gestionar des de l’Àrea de Comunicació.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
Tom I “Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del
patrimoni de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
Ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 21 de març de
2002 es va aprovar el Model i el Manual de gestió integral i descentralitzada del
patrimoni de la Diputació de Barcelona, integrat pel Tom I “Configuració” que recull la
definició de les tipologies gestionades per la Corporació; el Tom II “Procediments” i el
Tom III “Explotació”.
Des de la seva aprovació a l’any 2002, i fruit de la gestió continuada del patrimoni, els
criteris dels actius a inventariar s’han anat definint, perfeccionant i adaptant a la realitat
canviant.
A més a més l’any 2013, s’aprovà per l’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, la qual vingué a substituir i derogar
la Instrucció aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i que entrà en
vigor l’1 de gener de 2015.
Pels motius exposats, mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de 30 d’abril de 2015 s’aprovà el nou Tom I “Configuració” del Manual de
gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la Diputació de Barcelona. Degut a la
seva complexitat, la resta de Toms que integren el Manual s’aprovaran en diferents
fases.
Des de l’aprovació del Tom I “Configuració”, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
ha avançat en la codificació de les localitzacions físiques dins de la gestió del
patrimoni immobiliari, fet que comporta la modificació de la metodologia d’aquestes,
recollida al capítol 3 Localitzacions.
Als efectes de la determinació de la vida econòmica dels terrenys, en les operacions
de cessió i adscripció que vénen regulades per les normes 18 i 19 de la Instrucció del
model normal de comptabilitat, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, es considera adient assignar vida útil als terrenys edificats i no edificats
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(recollits al capítol 5 Famílies morfològiques, epígraf 5.3 Descripció de famílies
morfològiques, 1 Immobles, 11-Terrenys).
Mitjançant informe de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de
17 de novembre de 2015, es posa de manifest la necessitat de dur a terme una
adequació dels béns de tecnologia informàtica i telecomunicació (TIC) inventariats,
actualitzant els béns a inventariar, els anys d’amortització i els tipus de béns de
determinades famílies morfològiques (recollides al Capítol 5 Famílies morfològiques).
Així mateix, dins del capítol 5 Famílies morfològiques es creu oportú substituir l’apartat
Béns per quantitat (CA) de l’epígraf 5.2.2 Tipus de bé; substituir la fitxa de la família
morfològica 120111 “Petites construccions” que passaria a denominar-se “Altres
construccions” i recollir aquestes modificacions a l’annex Taula resum de famílies
morfològiques.
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària,
ambdós de data 21 de gener de 2016.
Vist l’apartat setè I, subapartat 4.a) del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR el Tom I “Configuració” del Manual de gestió integral i
descentralitzada del patrimoni de la Diputació de Barcelona, segons l’annex que
s’adjunta, el qual recull els canvis següents:
- Capítol 3 Localització de l’actiu, es substitueix tot el capítol.
- Capítol 5 Famílies morfològiques, epígraf 5.2.2 Tipus de bé, es substitueix l’apartat
Béns per quantitat (CA).
- Capítol 5 Famílies morfològiques, epígraf 5.3 Descripció de famílies morfològiques,
1 Immobles, 11-Terrenys, s’afegeix assignació de vida econòmica.
- Capítol 5 Famílies morfològiques, es substitueixen les fitxes de les famílies
morfològiques següents:
·
·
·
·
·
·
·

120111 Altres construccions
310101 Servidors i sistemes d’emmagatzematge
310102 Ordinadors
310103 Perifèrics
310104 Elements de xarxa informàtica
310105 Software
310106 Béns globals d’equipament informàtic
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- Annex Taula resum de famílies morfològiques, es recullen les modificacions de les
famílies morfològiques d’aquest punt.
Segon.- ESTABLIR que aquestes modificacions seran d’aplicació a partir de l’1 de
gener de 2016.”
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: El text del mateix Dictamen ja fa referència
a la complexitat d’aquest manual i imaginem que, en diferents sessions de la Junta de
Govern, hi haurà diferent àmbits que el configuren. És per això que ens permetem
suggerir el que ja vam comentar en alguna sessió de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, en el sentit que, probablement, seria un bon element per poder
explicar, tècnicament, en què consisteix aquest manual de gestió integral i
descentralitzada. És a dir, tu pots mirar la documentació i una altra cosa ben diferent
és poder entendre-la de forma clarificadora.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Entenc que el diputat pren nota i, en la
mesura del treball que anem avançant, es farà l’explicació, perquè el patrimoni és molt
ampli i molt gran. Per tant, cal ordenar bé com se supera tota aquesta gestió perquè,
del patrimoni i de la seva preservació en tenim responsabilitat com a institució i, per
tant, cal tenir-lo ben endreçat amb aquest manual de gestió integral.
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adquisició
d’accions de la societat Fira 2000 SA, prevista per a l’any 2016, en compliment
del conveni formalitzat en data 17 de desembre de 2010, amb l’objecte de
finançar l’ampliació de la Fira de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“Mitjançant conveni de 21 de juliol de 2006, signat entre la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, aquesta Corporació s’afegí al
Projecte d’ampliació del recinte firal Gran Via, amb una inversió de 323 milions
d’euros, d’acord amb allò que recull el Pla Estratègic de Fira de Barcelona 2006-2015,
aprovat pel seu Consell d’Administració en sessió de data 11 de juliol de 2005.
Segons l’apartat c) del pacte tercer del referit conveni la Diputació de Barcelona es va
comprometre a fer una aportació per via d’ampliació de capital a FIRA 2000, SA d’un
total de 15.673.296 EUR, a realitzar entre els anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.
Així mateix, d’acord amb el seu pacte cinquè es va acordar que l’any 2010 se signaria
un nou conveni per tal de fixar el calendari i distribució entre accionistes de les noves
aportacions pel període 2011-2016, necessàries per executar el projecte d’inversió del
recinte firal de Gran Via.
Per això, mitjançant acord plenari d’aquesta Corporació de 28 d’octubre de 2010
s’aprovà un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
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Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per a l’ampliació de la Fira de
Barcelona.
L’apartat e) del pacte primer d’aquest conveni, formalitzat el 17 de desembre de 2010,
estableix que la Diputació de Barcelona subscriurà i desemborsarà 10.031.457,91EUR
en les ampliacions de capital que s’acordaran. En concret, 5.014.827,44 EUR l’any
2015 i 5.016.630,47 EUR l’any 2016. A banda, determina que en cas de disponibilitat
pressupostària de la Diputació de Barcelona, mitjançant la resolució de l’òrgan
competent, podria acordar-se avançar el pagament de les quantitats anteriorment
assenyalades, en el cas del qual en aquest moment, es procediria a la subscripció de
les corresponents accions en proporció a les quantitats abonades per la subscripció
preferent de les mateixes.
Per acord de la Junta de Govern de 26 de setembre de 2013, la Diputació de
Barcelona aprovà l’avançament del pagament de la quantitat de 5.014.827,44 EUR
corresponent a l’any 2015, i adquirí 8.344 noves accions, totalment desemborsades i
amb un valor nominal de 601,01 euros per acció.
De conformitat amb l’acta de la Junta General ordinària i extraordinària celebrada el 30
de juny de 2015, entre altres acords, s’acordà en el seu punt setè el següent:
“Setè: Augmentar el capital social de la companyia en la suma de DOTZE MILIONS VUITCENTS TRENTA-VUIT MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA-UN CÈNTIMS
(12.838.174,61 €), mitjançant l’emissió, al tipus de la par, i posada en circulació de 21.361
noves accions, ordinàries, nominatives, representades per títols, de 601,01 Euros de valor
nominal cadascuna, numerades correlativament del número 564.225 a la 585.585, ambdós
incloses, amb els mateixos drets polítics i econòmics que les actualment en circulació.
Aquest augment de capital queda condicionat a que s’hagi dut a terme l’augment de capital
anterior (accions números 537.357 a la 564.224) i a que el desembors de les noves accions
es produeixi per tot el dia 30 de març de 2016. En cas contrari, quedarà completament
anul·lat i sense efecte el present acord d’augment de capital.
Prèvia renúncia expressa que en aquest acte efectuen tots els accionistes de la companyia,
aquí presents, al seu respectiu dret de subscripció preferent, les 21.361 noves accions són
subscrites i desemborsades de la següent manera:
1.- La DIPUTACIÓ DE BARCELONA subscriu en aquest acte un total de 8.347 accions
ordinàries, de 601,01 Euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del
número 564.225 a 572.571, ambdós incloses, amb un valor nominal total de CINC MILIONS
SETZE MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS (5.016.630,47 €).
2.- L’Excel·lentíssim AJUNTAMENT DE BARCELONA subscriu en aquest acte un total de
13.014 accions ordinàries, de 601.01 Euros de valor nominal cadascuna, numerades
correlativament del núm. 572.572 a la 585.585, ambdós incloses, amb un valor nominal total
de SET MILIONS VUIT-CENTS VINT-I-UN MIL QUARANTA-QUATRE EUROS I CATORZE
CÈNTIMS (7.821.544,14 €).
El desembors de les accions subscrites s’acreditarà mitjançant certificació bancària que
quedarà protocol·litzada a l’escriptura per la qual s’elevin a públic els presents acords.
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Aquest augment i subscripció de capital, així com les circumstàncies del seu desembors,
responen al compromís assumit per l’Excel·lentíssim AJUNTAMENT DE BARCELONA i per
la DIPUTACIÓ DE BARCELONA davant la Societat en compliment de l’acord assolit amb la
resta d’accionistes en data 17 de desembre de 2010 en relació al finançament de la
companyia.
Com a conseqüència de l’anterior es modifica l’article 6è dels Estatuts Socials que quedarà
redactat de la següent manera:
Artículo 6º.- El capital es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (351.942.440,85 €) dividido y representado por 585.585
acciones ordinarias nominativas de 601,01 Euros de valor nominal cada una de ellas,
numeradas correlativamente del número 1 al 585.585 ambas inclusive, íntegramente
suscritas y desembolsadas.

El secretari del Consell d'Administració de FIRA 2000, SA ha comunicat a la Diputació
de Barcelona que en data 26 de setembre de 2015, la Generalitat de Catalunya va
subscriure i desemborsar l’import corresponent a les accions núms. 537.357 a la
564.224, de conformitat amb els acords presos per la Junta General de 30 de juny de
2015. L’execució del referit acord es va fer constar en escriptura autoritzada pel notari
de Barcelona, Sr. Javier García Ruiz, amb data 26 de novembre de 2015, núm. 4190
de Protocol, degudament inscrita al Registre Mercantil.
Per tot l’exposat, es creu oportú proposar l’adquisició de 8.347 noves accions,
totalment desemborsades i amb un valor nominal de 601,01 euros per acció, per un
valor total de 5.016.630,47 € del capital de la societat FIRA 2000, SA que es correspon
a l’aportació prevista per a l’any 2016.
La Direcció de Serveis Econòmics, adscrita a la Intervenció General, ha emès un
informe de data 22 de gener de 2016, relatiu a aquesta subscripció d’accions.
En l’expedient consten 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 25 de
gener de 2016.
De conformitat amb l’article 206.3.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya per a
l’adquisició de béns mobiliaris és necessari l’informe previ del departament competent
en matèria d’economia i finances, el qual s’haurà d’emetre en un termini de vint dies,
d’acord amb el nou redactat del referit article donat per l’apartat 10 de l’article 19 de la
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de
l’activitat econòmica.
Arrel de l’aprovació de l’esmentada Llei 16/2015, de 21 de juliol, s’afegeix un nou
article, el 50 bis, a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, relatiu als informes, i d’acord amb l’apartat
6 s’estableix que si un informe no s’ha emès en el termini establert, s’ha de continuar
la tramitació del procediment, sens perjudici del que estableix la normativa de
procediment administratiu en el supòsit d’informes preceptius.
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Així mateix, d’acord amb l’article 7 de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya núm.138/2007, de 27 d’abril, pel qual es regulen els
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, les entitat locals que
adquireixin valors mobiliaris a títol onerós han de sol·licitar un informe previ al
Departament d’Economia i Finances (en l’actualitat Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda).
L’òrgan competent per aprovar l’adquisició és la Junta de Govern, afirmació que
resulta de les consideracions següents:
L’atribució de competències en matèria d’adquisicions i alienacions de béns
patrimonials ve regulada en la disposició addicional 2a del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, en el sentit següent:
Així mateix correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de
concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu
valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
2.
Així mateix correspon al ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i també l’alienació
del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de
valor històric o artístic de qualsevol valor.

En conseqüència, resulta que l’òrgan competent per adquirir béns immobles i drets
subjectes a legislació patrimonial si el seu valor supera els 3.000.000€ i fins al límit del
10% dels recursos ordinaris del pressupost, és el Ple. Aquesta competència, de
conformitat amb el que disposa l’article 33.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, és delegable i ha estat atribuïda en la Diputació de
Barcelona a la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat primer, subapartat 2.b) de
l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat a BOPB de 3 d’agost de
2015).
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adquisició de 8.347 noves accions totalment subscrites i
desemborsades, per un valor nominal de 601,01 euros per acció i per un valor total de
CINC MILIONS SETZE MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS (5.016.630,47 €) del capital de la societat FIRA 2000, SA que es correspon
a l’aportació prevista per a l’any 2016, de conformitat amb allò que estableix l’apartat
e) del pacte primer del conveni de 17 de desembre de 2010, signat entre la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolita de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINC MILIONS SETZE MIL SISCENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (5.016.630,47 €), amb la
finalitat de la subscripció i desemborsament d’un total de 8.347 noves accions,
corresponents als números 564.225 al 572.571, ambdós inclosos, a favor de la
societat mercantil FIRA 2000, SA, amb NIF A-60272705, per a l’ampliació del capital
social d’aquesta, en compliment de l’aportació prevista per a l’any 2016.
Tercer.- ACORDAR que les dites accions siguin totalment subscrites i desemborsades
per part de la Diputació de Barcelona en el moment de formalitzar-se l’adquisició,
mitjançant escriptura pública notarial i que s’acrediti mitjançant certificació bancària
que quedarà protocolitzada en escriptura pública.
Quart.- SOL·LICITAR l’informe previ, preceptiu i no vinculant del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb l’article 206.3.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el qual s’haurà d’emetre
en el termini de vint dies. Un cop s’hagi emès o, transcorregut aquest termini sense
que s’hagi emès el referit informe, es continuarà amb la tramitació de l’expedient i es
procedirà a l’adquisició mitjançant la seva formalització en escriptura pública.
Cinquè.- IMPUTAR l’import de CINC MILIONS SETZE MIL SIS-CENTS TRENTA
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (5.016.630,47€) a l’aplicació pressupostària
G/14302/93300/85000 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- FACULTAR al diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb
la Ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se
dels presents acords.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients.”
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: Bé, el que fa aquest dictamen és adquirir
unes accions en funció d’un conveni de l’any 2010 i es dóna compliment a aquell
conveni, però creiem que és pertinent, en aquest àmbit, plantejar la pregunta que ja
vam formular indirectament, en una sessió plenària quan es parlava de l’aportació de
la Diputació per al quadrienni 2017-2021, crec recordar, sobre què pensa fer la
Diputació de Barcelona per eixugar el deute de 602 milions d’euros que té Fira 2000.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En tot cas, passaré la paraula al
vicepresident Castells, qui li explicarà, perquè la Diputació de Barcelona es troba
sobrevinguda en aquesta situació i, per tant, el que fem és, en aquest cas, una
actuació de coresponsabilitat amb la resta d’administracions. Si la resta
d’administracions no hi fossin, ja hauríem manifestat la nostra reticència a participar
d’aquesta qüestió, que sabem que és una qüestió delicada. En la mesura que el
mateix Ajuntament de Barcelona i altres administracions hi són, nosaltres continuarem
en aquesta línia de donar suport, però també ho veiem preocupant.
El vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, senyor Castells (CiU), diu: Dir-li que vostè sap que això és un
continu institucional, per lleialtat a la institució, i per un continu institucional d’un acord
pres el 2006, reprès el 2010 i ratificat el 2013, per una part d’un pagament que ja es va
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fer i per altra d’aquest que ara complim, ens veiem amb l’obligació de complir, en el
sentit institucional, i creiem que la Fira és un bon instrument de promoció de
l’economia productiva del nostre país. Per tant, estem convençudíssims del que fem.
Que les xifres fan por? Molta. Li puc assegurar, jo, que sóc membre del Consell
d’Administració, i que avalo personalment qualsevol cosa que no vagi bé. Obro a qui
es vulgui solidaritzar, a compartir el seu patrimoni personal, amb aquest embolic que fa
por amb tantes xifres. Tot i així, tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona i
altres institucions, com la Cambra de Comerç, l’Ajuntament de l’Hospitalet o l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, estan molt ben alineades, penso, i el que li ofereixo és
que, si té alguna inquietud, com jo vaig tenir en veure la magnitud dels volums que hi
ha, fem una reunió entre el gerent de Fira 2000, que és una patrimonial que no té cap
més funció que ser la tenidora d’un patrimoni i del deute, també, i els portaveus d’aquí
que ho desitgin perquè els puguin explicar de primera mà com va tot i què es preveu
que passi.
En tot cas, li haig de dir que hem de fer front a les nostres obligacions com a institució
pel continu institucional, que les acceptem i que hi creiem. Per a qualsevol dubte que
tingui, estic a la seva disposició.
El senyor Duran diu: Agraïm i acceptem l’envit per poder assistí a aquesta reunió
explicativa. En tot cas, encara que el Dictamen només fa referència a l’aportació
específica que ha de fer la Diputació amb referència a aquest conveni de 2010,
nosaltres, en tant que no el veiem clar en el seu conjunt, no dictaminem perquè estem
aquí de convidats, però manifestem les nostres reserves.
El senyor Castells diu: Espero poder convèncer-lo.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
10.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de L’Esquirol, en resolució de l’expedient núm. 2015/9247.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 23/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de l'Esquirol de data 19 de novembre de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’enderroc d'edificació i
construcció de nou edifici polivalent, a la carretera B-522 al PK 12+030, marge dret,
tram urbà, al terme municipal de l’Esquirol (expedient núm. 2015/9247).
En data 18/12/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de l'Esquirol en data 19 de novembre de
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 168 i 169 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- En el transcurs de les obres, es donarà continuïtat al trànsit de vianants.
Aquest estarà protegit dels vehicles i senyalitzat segons normativa vigent.
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general
o l’establerta pel planejament vigent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
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 a 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.
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- 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.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de l'Esquirol, autorització d’obres
d’enderroc d'edificació i construcció de nou edifici polivalent, a la carretera B-522 al PK
12+030, marge dret, tram urbà, al terme municipal de l’Esquirol (expedient núm.
2015/9247), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de l'Esquirol, amb domicili a
efectes de notificacions a l’Esquirol (08511), carrer Nou, 1, amb indicació dels recursos
procedents.”
11.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U, en resolució de l’expedient núm.
2015/9431.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
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primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 27/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. de data 26 de novembre
de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció
d'un transformador elèctric dintre de la mateixa estació, a la carretera C-153 al PK
3+300, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic (expedient núm.
2015/9431).
En data 18/12/2015 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. en data 26 de
novembre de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La instal·lació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter
general o l’establerta pel planejament vigent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No és autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 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 l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., autorització
d’obres de construcció d'un transformador elèctric dintre de la mateixa estació, a la
carretera C-153 al PK 3+300, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic
(expedient núm. 2015/9431), 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., amb
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08018), Av. Vilanova, 12, amb indicació
dels recursos procedents.”
12.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor J.C.C. en resolució de l’expedient núm. 2015/9649.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“En data 10/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General
Barcelona, un escrit del Sr. J.C.C. de la mateixa data, en
autorització per a tala d'arbres, a la carretera BV-4608 del PK
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant
(expedient núm. 2015/9649).

de la Diputació de
el qual es sol·licita
1+000 al PK 2+000,
Agustí de Lluçanès

En data 17/12/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.C.C. en data 10 de desembre de 2015 i d’acord
amb el que disposa l’article 104.a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització
d’obres necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3
IC del Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà
el nombre, classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres
l’esmentada senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15,
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació
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de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al
BOPB de 3 d’agost de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. J.C.C., autorització per a la tala d'arbres, a la
carretera BV-4608 del PK 1+000 al PK 2+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Agustí de Lluçanès (expedient núm. 2015/9649), 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 al Sr. J.C.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Biblioteques
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Collbató en relació amb la gestió
de la Biblioteca d’aquest municipi.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’art. 26.1.b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i l’art.
67.b del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003 (TRLMRLC), estableixen la biblioteca pública com a servei
municipal mínim d’obligatòria prestació per als municipis de més de cinc mil habitants.
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L’art. 36.2.b de la LBRL i l’art. 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència funcional
de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules
diverses d’assistència i cooperació.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació:
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de
manera útil a les seves necessitats.
Vist l’apartat setè I 4.b.1) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB
de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Collbató en l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació a la Biblioteca d’aquest municipi de la qual l’Ajuntament n’és titular, d’acord
amb la minuta que a continuació es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA D’AQUEST MUNICIPI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, president
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, facultat
d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8749/15, de data
8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les
diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al
BOPB de 13 d’octubre de 2015), assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon,
en virtut de les facultats conferides en virtut del Decret de la Presidència núm. 10481/15, de
data 13 de novembre de 2015 (BOPB de 26.11.2015).
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Miquel Solà
Navarro, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Pilar Ferrer Garrido.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
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En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.
L’art. 26.1.b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i l’art. 67.b
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003 (TRLMRLC), estableixen la biblioteca pública com a servei municipal
mínim d’obligatòria prestació per als municipis de més de cinc mil habitants.
L’art. 36.2.b de la LBRL i l’art. 92.1 del TRLMRLC, preveuen la competència funcional de les
diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses
d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que
disposa la legislació vigent al respecte.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
Per acord del Ple de data 21 de juny de 2010, l’Ajuntament de Collbató va aprovar
inicialment el projecte executiu d’adequació del Casal com a “Biblioteca de Collbató”, que
esdevingué definitiu en no haver-se presentat cap al·legació. La biblioteca s’inaugurà el 5 de
juliol de 2014, essent integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals mitjançant el present
conveni.
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
El present conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
amb data 30 de novembre de 2015 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en
data ...........
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Collbató, en relació amb la
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Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular, així com establir els
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport.
La Biblioteca tindrà condició de servei públic municipal i formarà part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de
la seva demarcació.
Segon: Denominació de la Biblioteca
La Biblioteca, ubicada al c/ Passeig Mansuet, 9-11 de Collbató, amb una superfície útil de
783 m2 i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i
serveis bàsics, es denominarà “Biblioteca de Collbató”.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1 del present conveni.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca pública i
el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda,
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta
l’Ajuntament, la qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca
a la seva col·lecció.
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació.
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
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5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els
termes que recull el pacte sisè d’aquest conveni.
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el
Mapa de Lectura Pública (a data 01.01.2015 recursos mínims: 2 tècnics auxiliars), i cobrirne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el procés de selecció del personal
de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure
accés de la Biblioteca.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips – aula informàtica i altres espais -,
feta excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana,
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència.
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats.
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Sisè: Funcions i serveis
Aquesta biblioteca farà funcions de biblioteca filial.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el
Mapa de Lectura Pública. Ha de mantenir , com a mínim, un horari de servei de biblioteca
de 25 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons
en lliure accés que disposa la Biblioteca.
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària.
Novè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre
causa admissible en dret.
Disposició transitòria
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal
que endegarà l’Ajuntament.”

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL I GERÈNCIA DE SERVEIS
D’IGUALTAT I CIUTADANIA
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la
Presidència (convocatòria), l’aprovació de la convocatòria i bases per a
l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en els
àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, per un import
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d’1.900.000 € (un milió nou-cents mil euros), de l’Àrea d’Atenció a les Persones i
per a l’any 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil,
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“VIST el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
VISTA l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
ATÈS que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
ATÈS que des de la Gerència de Serveis de Benestar Social i des de la Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania es vol fomentar la realització d’activitats de benestar
social, d’igualtat i ciutadania i la realització d’activitats de Respir per a les famílies
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, en el seu conjunt
destinades a donar suport a accions que promoguin la inclusió social, la lluita contra la
pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions
de vulnerabilitat, i de la promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la
promoció de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de gènere, el
reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència i la cohesió social, afavorir
l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove.
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’un milió
nou-cents mil euros (1.900.000,00.-€) dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del
Benestar Social serà d’un milió cent mil euros (1.100.000,00.-€) que aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit
d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.-€) que aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, i la quantitat estimada per a
l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia
mental serà de tres-cents mil euros (300.000.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60100/23101/48900 del pressupost de l’any 2016 de la Diputació de
Barcelona.
VIST el punt 18 de la base 30 de les Bases d’execució del pressupost 2016 de la
Diputació de Barcelona que fa referència als expedients administratius que per la seva
naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, d’una
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o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a aplicacions
pressupostàries dels seus respectius orgànics.
VIST el que disposen els articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als
articles 12, 13.4, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança.
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva
determina el termini de presentació de sol·licituds.

que ha de regir el procés de
13.3 i 14.3 de l’Ordenança,
Oficial de la Província del
convocatòria, en el qual es

VISTOS l’apartat primer I.3.b) de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm.
129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre
delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència
(publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015) que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació
de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva, i l’apartat setè I.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenaments dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern
l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència
competitiva.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació del Ple i la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les “Bases de la convocatòria en règim de concurrència competitiva
per a l’atorgament de subvencions de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de
Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2016”, el text íntegre
de les quals és el següent:
“BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE
LUCRE, ANY 2016
1. Objecte
L'objecte de les presents bases és fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona
a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, destinades a finançar projectes que tinguin com
a objectiu la inclusió social, la prevenció del VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió
social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la
promoció d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques
d’igualtat, prevenció i eradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la
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diversitat i als drets fonamentals, i afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de
la gent jove, i donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb
discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de RESPIR.
Aquests projectes s’hauran d’emmarcar en un dels següents àmbits d’activitat: l‘àmbit de
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit del Respir per a les famílies
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
Pel que fa a l’àmbit del Benestar social, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles
activitats adreçades als següents objectius específics:
a]
b]
c]
d]
e]
f]
g]
h]

Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió.
Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies.
Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social.
Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves
famílies així com per a la població en general.
Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió.
Activitats de foment de intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones
amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies.
Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la
lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn
mental.
Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les
famílies cuidadores de persones dependents.

Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, s’hauran de concretar en el finançament
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics:
a] Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis
públics.
b] Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.
c] Fomentar accions i activitats de suport en el desenvolupament de polítiques per
promoure la igualtat i eliminar les discriminacions.
d] Articular una resposta integral vers la violència masclista per tal d’avançar en la seva
eradicació.
e] Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la
transversalitat en diferents àmbits per avançar en els nous reptes de les polítiques
públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres.
f] Afavorir l’autonomia, l’esperit emprenedor i promoure la ciutadania activa a través de
l’acompanyament, la capacitació i l’orientació de la gent jove.
g] La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa.
Pel que fa a l’àmbit de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat
i/o malaltia mental, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles activitats adreçades
als següents objectius específics:
a] Donar recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones
amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el domicili. Aquestes
activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en períodes de vacances, festius
i/o caps de setmana.
b] Donar suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres
de la família cuidadora.
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2. Finalitat de les subvencions
La finalitat de les subvencions és afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les
polítiques i accions per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures
entre totes les persones, i el suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats
socials dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona d’acord amb les modalitats
objecte d’aquestes bases.
D’altra banda, en un moment com l’actual on la conjuntura econòmica comporta l’increment
de les situacions de vulnerabilitat en els municipis de la província i on les necessitats que
afronten les persones són cada cop més complexes, es fa encara més necessari articular
respostes conjuntes adreçades a les persones i famílies en risc o situació d’exclusió social, i
per a que totes les persones, independentment de la seva edat, sexe o origen, puguin viure
amb la major plenitud possible i en condicions d’igualtat, llibertat i respecte.
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades,
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions.
3. Persones destinatàries de les activitats de Respir
Els destinataris de les activitats de Respir han de ser persones que visquin en un entorn
familiar. Per tant, no són objecte d’aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones
amb discapacitat que visquin en residències, llars residències o equipaments similars.
Els destinataris dels projectes de Respir han de ser persones amb discapacitat i/o trastorn
mental. Preferentment es prioritzaran les persones amb menor grau d’autonomia personal i
majors necessitats d’assistència, afavorint la rotació i major diversitat d’usuaris per tal de
garantir que els programes de Respir arribin al major nombre de persones i famílies.
4. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2016.
5. Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de
Barcelona. Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
6. Documentació a aportar
Per a la present convocatòria, les entitats només es podran presentar a un sol àmbit
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania o Respir) i només podran presentar un únic projecte i,
per tant, una única instància.
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En cas de presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada
amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
a] Identificació del beneficiari, aportant
 *escriptura de constitució o Estatuts.
 *inscripció registral de l’entitat.
 *fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b] Identificació del representant legal, aportant
 fotocòpia del DNI.
 *poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
c] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 1 del model normalitzat
La manca de presentació d’aquesta Memòria dins del termini de presentació de
sol·licituds establert a la Base 7a., suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
d] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex
2 del model normalitzat.
e] Annex 3 a la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents
compromisos:
 declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
 declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció.
 declaració de que en cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual
amb menors d’edat, es realitzaran les comprovacions legalment establertes per
acreditar que les persones que treballin en el projecte (personal propi, persones
voluntàries, o mitjançant qualsevol altre mecanisme de col·laboració) no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual.
 declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
f] En l’àmbit específic de Respir, acreditació de l’experiència mitjançant memòria dels dos
anys anteriors o declaració responsable de que l’entitat té experiència en el
desenvolupament d’activitats de Respir.
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel
representant legal de l’entitat sol·licitant.
La presentació dels documents marcats amb asterisc que ja s’hagin aportat en alguna de les
cinc convocatòries anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració responsable
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per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap
canvi o variació respecte de la documentació corresponent, tal com preveu l’article 35 de la
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú (en endavant LRJAPPAC).
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de
les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20
dies naturals de la mateixa.
Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat i la documentació que l’acompanya segons queda descrit en la Base 6a. Aquest
model, els seus annexos, i les declaracions exigides, podran trobar-se indistintament als
llocs web següents:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2016
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2016
Les sol·licituds s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació
de Barcelona. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article
38.4 de la LRJAPPAC.
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
Degut al seu caràcter excepcional, s’exceptua d’aquest requeriment la manca de justificació
en la sol·licitud de bestreta en els termes expressats en la Base 21a. d’aquesta
convocatòria.
Tampoc serà objecte de requeriment la manca de presentació de la Memòria/projecte
(annex 1 del model normalitzat) en els termes expressats en la Base 6a.
9. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de
concurrència competitiva.
10.Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats en la present base.
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Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació
de la qualitat.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem:
Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 50 punts els següents criteris:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identificació i justificació de la necessitat social del projecte: fins a un màxim de 8
punts.
Característiques de la població destinatària del projecte: fins a un màxim de 4 punts.
Precisió en la formulació i definició dels objectius del projecte: fins a un màxim de 6
punts.
Formulació i concreció de les activitats: fins a un màxim de 8 punts.
Formulació i concreció dels indicadors de seguiment de l’activitat: fins a un màxim
de 4 punts.
Definició del pla de treball calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats
plantejades: fins a un màxim de 8 punts.
Definició dels sistemes d'organització (equip de treball i funcions): fins a un màxim
de 8 punts.
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió: fins a un màxim de 2 punts.
Incorporació d’elements que afavoreixen la transferibilitat a altres ens: fins a un
màxim de 2 punts.

Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 50 punts per a cadascuna de les
temàtiques següents:
- Inclusió social: fomentar les accions dirigides a la prevenció, detecció i atenció de
persones en situació d'exclusió social. Accions de sensibilització i prevenció de les
persones afectades de VIH i les seves famílies, a través d'activitats que promoguin
l'autonomia personal, que incorporin la participació, l'acció comunitària i elements
d'innovació.
a) Activitats que capaciten i apoderen a les persones afavorint la seva autonomia: fins
a un màxim de 5 punts.
b) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la
ciutadania: fins a un màxim de 5 punts.
c) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte incorpora l’acció comunitària i/o la participació de les persones
beneficiàries com a agents actius en alguna de les fases del projecte: fins a un
màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ Sida: fins
a un màxim de 20 punts.
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- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies: foment de les
accions adreçades a la prevenció, la detecció i la disminució de situacions de risc social,
que contemplin la participació i la capacitació dels infants, els adolescents i les famílies.
a) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social
d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de prevenció,
detecció i atenció: fins a un màxim de 10 punts.
b) El projecte fomenta la participació dels infants i/o adolescents i/o les seves famílies
en el disseny i/o implementació de les actuacions: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’infància, adolescència en
situació de risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts.
- Drogodependències: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en
persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies.
a] El projecte prioritza les actuacions en adolescents i joves en situació de risc social i
les seves famílies: fins un màxim de 10 punts.
b] El projecte estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint els riscos
associats al consum de drogues i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables: fins un
màxim de 10 punts.
c] El projecte fomenta l’accés als recursos de la xarxa comunitària: fins a un màxim de
5 punts.
d] Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
e] El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’intervencions socioeducatives
i/o d’inserció social en adolescents i joves en situació de risc i les seves famílies en
matèria de drogodependències: fins a un màxim de 20 punts.
- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets i deures, la igualtat, la
participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental contemplant les
especificatius de la població i de la comunitat.
a) El projecte contempla el foment de drets i deures, la capacitació per a la presa de
decisions i la participació social: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte promou la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma: fins a un
màxim de 5 punts.
c) El projecte incorpora la dimensió comunitària -voluntariat, família, amics, veïns, etc. :
fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels
professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones amb discapacitat
i/o trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts.
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- Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la qualitat de vida i la
prevenció del maltractament de les persones grans que viuen a cada seva, tot
considerant la diversitat existent en aquest grup de població.
a) El projecte contempla la participació social de les persones grans: fins a un màxim
de 5 punts.
b) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i atenció
centrada en la persona: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins a
un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels
professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un
màxim de 20 punts.
- Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a cuidadors no professionals de
persones amb vulnerabilitat o dependència que millorin la seva qualitat de vida i les
relacions socials.
a) El projecte contempla la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la
promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte contempla la incorporació de la innovació per afavorir la vida quotidiana
del cuidador: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte contempla accions de suport per a la gestió d’emocions i empoderament
de les persones cuidadores: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels
professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones cuidadores: fins a
un màxim de 20 punts.
- Igualtat i LGTBI: incorporar la perspectiva de gènere i garantir el dret fonamental de la
igualtat de dones i homes i treballar per a l'apoderament de les dones. Abordatge integral
de la violència masclista i el desenvolupament del treball en xarxa, així com l'impuls
d'accions de sensibilització que promoguin una transformació cultural. Suport en matèria
LGTBI.
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) El projecte proposa elements o metodologia innovadors: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi de la realitat
social: fins a un màxim de 5 punts.
d) Les accions del projecte contemplen la interacció de diferents eixos de desigualtat
i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un màxim de 4 punts.
e) Les accions del projecte impulsen la sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de la
igualtat de gènere i dels drets LGTBI i/o la prevenció de la violència: fins a un màxim
de 8 punts.
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f) El projecte contempla accions de transformació social i/o amb impacte directe a la
ciutadania i en el territori de la demarcació de Barcelona: fins a un màxim de 8
punts.
- Convivència, diversitat i drets civils: Promoure la convivència veïnal i el respecte als drets
fonamentals de les persones migrades a partir d'actuacions educatives i de
sensibilització. Impulsar el reconeixement de la diversitat i facilitar la inclusió de persones
d'origen estranger.
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) Les accions afavoreixen l’educació i sensibilització envers la convivència i el
reconeixement de la diversitat i la inclusió de la població d’origen estranger: fins a
un màxim de 8 punts.
c) El projecte promou l’empoderament i la capacitació de la ciutadania: fins a un màxim
de 6 punts.
d) El projecte contempla i incorpora les persones beneficiàries com a agents actius en
totes les fases del projecte: fins a un màxim de 6 punts.
e) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen actuacions no
discriminatòries (racisme/xenofòbia): fins a un màxim de 10 punts.
- Joventut: situar el projecte en l'àmbit de les polítiques de joventut, fomentar accions
d'acompanyament i capacitació per tal d'afavorir l'autonomia i l'emancipació de la gent
jove. Promoure la ciutadania activa.
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit
d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) El projecte forma part d’una actuació general (Pla local, Taula o similar) i/o treballa
en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 12 punts.
c) La finalitat del projecte gira entorn del creixement personal dels joves orientat a la
presa de decisions: fins a un màxim de 12 punts.
d) El projecte incorpora la participació dels joves en totes les fases: fins a un màxim de
6 punts.
- Respir. Activitats de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al càrrec
persones amb discapacitat i trastorn mental amb la finalitat d’afavorir la permanència en
el domicili i/o donar suport en situacions sobrevingudes.
a) Es descriu el model de Respir de l’entitat i el projecte presentat s’ajusta a aquest
model: fins a un màxim de 10 punts.
b) El projecte s’adapta a les característiques de la població atesa: defineix el tipus de
discapacitat (tipologia, grau, classe) defineix el tipus d’accés al programa, la rotació,
i estableix l’escala de prioritat dels casos de major necessitat: fins a un màxim de 10
punts.
c) El projecte contempla protocols i/o guies d’organització del Respir (distribució de
l’oferta, contemplació de beques, gestió del temes sanitaris,..): fins a un màxim de 5
punts.
d) El projecte afavoreix l’impacte territorial supramunicipal fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de Respir: fins a un màxim de
20 punts.
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11.Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
les presents bases i convocatòria serà d’un milió nou-cents mil euros (1.900.000,00.-€) dels
quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió cent mil euros
(1.100.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, la
quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros
(500.000,00.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 i la
quantitat estimada per a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb
discapacitat i/o malaltia mental serà de tres-cents mil euros (300.000€) que aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900 del pressupost de l’any 2016 de la
Diputació de Barcelona.
12.Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació als
punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 10a.
A tots aquells projectes que obtinguin 65 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada
punt obtingut. L’import assignat a la puntuació no serà uniforme per a totes les puntuacions
de la 65 a la 100, sinó que s’anirà incrementant per trams, dotant d’un major valor econòmic
els punts dels projectes amb més puntuació.
L’import/punt assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total de projectes
per àmbit que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les consignacions
pressupostàries per a cada àmbit fixades en la base anterior. Això es farà per garantir que
tots el projectes valorats amb 65 o més punts obtinguin subvenció. Aquesta valoració
constarà degudament motivada a l'informe tècnic d'instrucció que acompanyarà la resolució
d’aquesta convocatòria.
A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació:
Tram 1: de 65 a 67 punts
Tram 2: de 68 a 69 punts
Tram 3: de 70 a 74 punts
Tram 4: de 75 a 79 punts
Tram 5: de 80 a 84 punts
Tram 6: de 85 o més punts
D’aquesta manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada projecte que, en qualsevol cas, no
podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del
projecte o activitats subvencionada.
13.Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona i
Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per:
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a] La Vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona i Presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió.
b] La Diputada delegada de Benestar Social, o persona en qui delegui.
c] El Diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui.
d] L’Assessor tècnic de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o persona en qui delegui.
e] El Gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui.
f] La Gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui.
g] Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
h] El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, qui
actuarà únicament com a secretari i elaborarà les actes.
L’òrgan competent de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
14.Termini de resolució i de notificació o règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. La manca de resolució dins el
termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
15.Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les
seves objeccions.
Per aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, en els termes
que s’especifica en la Base 21a. d’aquestes bases, caldrà l’acceptació expressa per part de
l’entitat beneficiària.
16.Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
16.1. Es podran modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud motivada del/de la beneficiari/ària, els
terminis d’execució i de justificació establerts en les Bases 4 i 22.
16.2. Quan es produeixi una alteració en les condicions inicials que van determinar la
concessió de la subvenció amb posterioritat a l’acord de concessió, es podran
modificar altres obligacions, prèvia proposta motivada, sempre que aquestes
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modificacions no alterin la finalitat perseguida amb la concessió de la subvenció i
quan no es perjudiquin els interessos de tercers.
Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de
modificació dels terminis d’execució i justificació o d’altres obligacions en els termes
expressats al paràgraf anterior, hauran d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a
les Persones presentant-la al Registre General de Documents de la Diputació de
Barcelona abans del 15 d’octubre de 2016. La proposta es considerarà desestimada
si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva
presentació, no s’ha dictat resolució expressa.
16.3. No s’entendran com a modificacions, a efectes del que es determina el punt
anterior, les desviacions pressupostàries.
En cas que es produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat
subvencionada i el realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria
d’activitats. A criteri del centre gestor, què requerirà emissió d’informe i que haurà de tenir
en compte el compliment de l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’acceptarà aquesta
desviació o es procedirà a la reducció proporcional de la subvenció o a la seva revocació.
17.Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres Àrees de la Diputació de Barcelona
per al mateix projecte.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
18.Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
a] Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
b] Els/les beneficiaris de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones.
c] Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
d] El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
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Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.
e] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions de les subvencions d’aquesta convocatòria.
f] Si la despesa concreta supera la quantia de divuit mil euros (18.000,00 €), per les
despeses consistents en subministraments o prestació de serveis, el beneficiari/ària
haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la
més avantatjosa econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les
despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el
subministrin o el prestin, o quan la despesa s’hagi dut a terme abans de la sol·licitud de
la subvenció. Aquesta informació s’haurà de fer constar en la documentació que
s’acompanyi a la justificació de la subvenció.
g] Els/les beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat
a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona.
h] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i
col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment
serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
19.Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini
establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a
l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la Memòria d’activitats que
l’acompanya.
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació.
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu,
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:
1. Dietes i manutenció.
2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables.
3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
20.Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat
subvencionada.
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21.Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així com la
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de
sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la
subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat.
La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica que
aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els
termes de la Base 8a.
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar pagaments a
compte a mesura que es vagin presentant justificacions d’una part de l’activitat realitzada.
22.Termini i forma de justificació
1) Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2017.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la Base 7ena. i amb el següent
contingut:
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa, que
contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €)
Model de justificació (total o parcial), acompanyat de fotocòpia dels justificants de despesa,
que contindrà:
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
2) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”,
caldrà relacionar:
a] Número de beneficiaris i/o famílies ateses.
57

Àrea de Presidència
Secretaria General

b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte.
c] Altra informació quantitativa d’impacte.
3)

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:

a] S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
b] S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
c] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
En el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, dels documents originals que
es presentin es farà una fotocòpia que es compulsarà, retornant els originals a l’entitat
beneficiària.
d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
23.Incidències en la justificació
a) Manca de justificació.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
b) Deficiències en la justificació.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
24.Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
25.Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
26.Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat
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projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb el
manual d’estil de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/marca).
27.Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de
la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
28.Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.
29.Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona.
30.Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació
concordant.
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31.Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de
dades estableix.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- Aprovar la convocatòria (número 7903/2016) d’aquestes subvencions per un
import màxim de 1.900.000,00.-EUR, el contingut de la qual consta incorporat a les
anteriors bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
d’un milió nou-cents mil euros (1.900.000,00.-€) dels quals, la quantitat estimada per a
l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió cent mil d’euros (1.100.000,00.-€) que
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, la quantitat
estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de cinc-cents mil euros (500.000,00.€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 i la quantitat
estimada per a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb
discapacitat i/o malaltia mental serà de tres-cents mil euros (300.000€) que aniran a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900 del pressupost de l’any
2016 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler de la Corporació l’anunci de
les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que
estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.”
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: Bé, el Pla general de subvencions de la
Diputació és aprovat, en el seu moment, pel Ple de la Diputació. Veiem que les bases
de subvencions, en l’Àrea d’Atenció a les Persones, s’aprovaran avui per part de la
Junta de Govern. Reiterem el que ja vam manifestar en el seu dia, en sessió plenària,
que les subvencions discrecionals de Presidència s’han de regular i s’han d’aprovar
per algun òrgan col·legiat.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Li agraïm el comentari perquè estem
treballant, també, en aquesta línia i tots estarem, crec, molt més còmodes i
confortables per tenir unes convocatòries i uns paràmetres on no es pugui donar cap
tipus de discrecionalitat. Ja no dic arbitrarietat sinó discrecionalitat, que és diferent.
Tot seguit la presidenta senyora Conesa, proposa als membres de la Junta de Govern
la incorporació d’un punt per via d’urgència, a proposta de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, recordant que serà necessari primer votar la urgència i que per a que prosperi
serà necessari el quòrum de majoria absoluta.
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I els membres de la Junta de Govern presents a la sessió, aproven per unanimitat i
amb el quòrum de majoria absoluta previst per la legislació vigent, la incorporació per
urgència en l’Ordre del Dia de la sessió el punt següent:
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per
al suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis per als anys
2016 i 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dóna
suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona,
mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i visuals.
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.
El Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic d’Equipaments
Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix diferents tipologies
dels esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic
en funció de la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la Comissió Institucional,
la Taula Tècnica, els grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha
representants de cada diputació de Catalunya i també representants de la Federació
de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. La
composició dels diferents grups de treball està oberta a qui hi vulgui participar.
Actualment, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona realitzen
una política activa de suport de la programació d’espectacles professionals d’arts
escèniques i música als equipaments escènics municipals d’arreu del país. L’objectiu
dels ajuts destinats al foment de la programació és garantir l’accés a espectacles
professionals per part de tots els ciutadans en un entorn de proximitat.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya actualment utilitza tres grans
sistemes d’ajuda a la programació municipal:
‐ Suport genèric a la programació estable dels equipaments municipals
‐ Suport selectiu a un catàleg d’espectacles que bonifica el cost de la seva
contractació
‐ Ajuda reintegrable per a operadors teatrals basats en els ingressos de taquilla
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Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2015-2018
el Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de
Govern de data 30 d’octubre de 2014) que té per objecte formalitzar la relació entre els
espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
Atès que es volen unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal d’impulsar les
programacions artístiques municipals per tal de:
‐ Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en
criteris de qualitat.
‐ Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país.
‐ Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions
pels municipis.
Atès que l’aprovació de la minuta del present conveni afecta a tercers persones
(particulars i/o ens locals) i en compliment de l’article 112.2 de la llei catalana 26/2010,
de 3 d’agost, règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya es considera la publicació de la minuta del conveni.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat setè I subapartat 4.b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al Departament de
Cultura (NIF Q0801883J) de la Generalitat de Catalunya per al suport a la programació
d’arts escèniques i música als municipis d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació
d’arts escèniques i música als municipis
Barcelona, a .............................
REUNITS
D’una banda, l'Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, facultat d’acord amb el Decret de la Presidència de data 8 d’octubre
de 2015 (registre de resolucions 8749/15), sobre nomenament de les presidències delegades
d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències
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(publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015), tal i com consta al seu apartat dispositiu Setè. I.
3.4 c), assistit pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats
conferides per Decret de la Presidència de la corporació (núm. 10481/15), de 13 de novembre
de 2015, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
I de l’altra, ............................., president/a del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), entitat adscrita al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8,
actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-se i es
comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el present conveni.
EXPOSEN
I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic d’Equipaments
Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix diferents tipologies dels
esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic en funció de
la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica,
els grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha representants de cada diputació de
Catalunya i també representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques. La composició dels diferents grups de treball està
oberta a qui hi vulgui participar.
II.- Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2015-2018
un Protocol al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de
Govern de data 30 d’octubre de 2014) que té per objecte formalitzar la relació entre els ens
gestors dels espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
III.- Des de l’any 2014 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han establert
anualment un conveni per tal d’unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal
d’impulsar les programacions artístiques municipals per tal de:
‐
‐
‐

Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en
criteris de qualitat.
Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país.
Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions pels
municipis.

Per als anys 2016 i 2017 les parts signatàries han acordat renovar aquest acord.
IV.- Que, per Acord de Govern d’1 de desembre de 2015, s’ha autoritzat al Departament de
Cultura a realitzar, a través de la partida de transferència a l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, despesa pluriennal per al finançament dels convenis amb entitats locals amb
equipaments escènics i musicals multifuncionals.
V.- En compliment del que disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel
qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de 3 de desembre de
2015.
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VI.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data ........................ (registre d’acords.................).
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, pel qual:
ACORDEN
PRIMER.- Objecte del conveni
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació escènica
municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona han acordat que l’any 2016 i 2017 continuaran unint les seves vies de suport
destinades a aquesta finalitat. Pel que fa als ajuts per a la contractació d’espectacles, el
Departament de Cultura (a través de l’OSIC) en farà la convocatòria i la Diputació de
Barcelona s’hi adherirà en relació amb els municipis de la seva demarcació territorial.
Les vies de suport estaran orientades a:
a) Convenis en relació amb equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i també
centres de producció territorial, regulats en el Decret 48/2009 de 24 de març, del Sistema
Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Realitzar ajuts a
través de convenis anuals en relació als equipaments esmentats per finançar les
programacions municipals i l’activitat comunitària associada a aquests equipaments.
Aquest punt es desenvolupa en annex I.
Pel que fa als convenis en relació amb aquests equipaments, els ens locals, els ens en
què s’hagi diferit la gestió o els titulars dels mateixos signaran un conveni amb l’OSIC del
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona i rebran la subvenció corresponent
directament de cada una d’aquestes dues administracions.
b) Ajut a la contractació d’espectacles. El suport a la programació adreçada a la resta
d’espais escènics (tipologies d’equipaments dels apartats d) i e) de l’article 7.1 del Decret
48/2009) es realitzarà abonant un percentatge del caixet o una quantitat fixa a les
companyies. Es mantindrà una llista de propostes d’espectacles d’arts en viu validada
per les dues administracions amb el suport d’una comissió assessora. Aquest punt es
desenvolupa en l’annex II.
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació de Barcelona avançarà a
l’OSIC crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament des
de l’OSIC que comptarà amb les aportacions econòmiques del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la
destinació convinguda.
SEGON.- Participació de les dues parts
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciada l’aportació del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Barcelona.
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TERCER.- Obligacions de les parts
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que:
1. Es procurarà garantir que tots els ajuntaments amb els espais escènics que actualment
estan adherits al protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de
Barcelona per als anys 2015-2018 estiguin adherits al Sistema Públic d’Equipaments
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i al Projecte d’Indicadors de l’Entorn
Municipal (PICEM).
2. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest conveni hi
haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la
Diputació de Barcelona.
Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una Comissió
Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte cinquè. A la Comissió
Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. En
els dos casos, la composició és paritària.
3. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Departament de Cultura
vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita entitat.
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes sobre estats
de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives necessàries dels
imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a qualsevol de les dues
administracions.
4. Els convenis amb els ens que compten amb equipaments escènics i musicals locals
multifuncionals o centres de producció territorial tindran en consideració, a més d’una
determinada activitat (programació escènica-musical), el desenvolupament de programes
de dinamització i acció comunitària.
5. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals derivats
de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les dades de la seva
demarcació respectant la llei de protecció de dades.
QUART.- Aportacions econòmiques de les parts
Per a l’any 2016, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aportaran el crèdit següent amb càrrec
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2016
(gener – desembre):
-

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de
1.497.203,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim
de 950.000 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les
actuacions previstes a l’annex II.

-

Diputació de Barcelona, 550.000 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
G/40103/33410/46200, G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/48900, o anàlogues en
funció de la naturalesa jurídica dels ens beneficiaris, i 550.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 o anàloga.
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Per a l’any 2017, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2017
(gener – desembre):
-

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de
1.497.203,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim
de 950.000 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les
actuacions previstes a l’annex II.

-

Diputació de Barcelona, 550.000 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
G/40103/33410/46200, G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/48900, o anàlogues en
funció de la naturalesa jurídica dels ens beneficiaris, i 550.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 o anàloga.

Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats
pressupostàries ho permetin.
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les
característiques del qual es detallen en els Annexos I i II d’aquest conveni.
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als
municipis de la seva demarcació.
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una Comissió
Institucional i una Comissió Tècnica.
A.- Comissió Institucional
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les següents:
Composició:
- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a president
- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Barcelona, que actuarà com a
vice-president/a
- El/la director/a general de Creació i Empreses Culturals
- El/la gerent dels Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió de la
Direcció General de Creació i Empreses Culturals.
La seva funció és establir les directrius bàsiques.
B.- Comissió Tècnica
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les següents:
Composició:
- El/la director/a general de Creació i Empreses Culturals, que actuarà de president
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- El/la gerent de Cultura de la Diputació de Barcelona, que actuarà com a vice-presidenta
- El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de
Promoció Cultural
- El/la cap de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona
- El/la cap de la Unitat del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació
de Barcelona
- El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
- Un/a tècnic/a de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals
- Un/a tècnic/a de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de la
Direcció General de Creació i Empreses Culturals o un/a tècnic/a en qui delegui de la seva
unitat.
Funcions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris.
Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport.
Executar el funcionament i contingut del catàleg obert.
Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides.
Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics.
Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les prestacions
necessàries per a una gestió adequada.
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui necessari per
garantir els bons resultats en els acords establerts.
SISÈ.- Vigència
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 de
desembre de 2017, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins el 31 de març
de 2018. El present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per un any mitjançant
la signatura d’una addenda.
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera expressa
a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data d’expiració del
conveni.
SETÈ.- Forma de pagament dels ajuts a la contractació d’espectacles
Per a l’any 2016 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Barcelona tramitarà un
avançament per un import de dos-cents quaranta mil (240.000.- EUR) a l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió
PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un segon avançament per un import de cent quaranta mil
euros (140.000.- EUR) una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat
una justificació per un import mínim del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi
presentat una nova justificació per un import mínim del 75 % del segon avançament es
tramitarà un tercer avançament per un import de cent vint mil (120.000.- EUR). Les
justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer
esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2016 fins a la data de presentació de la
justificació.
El pagament del saldo restant de cinquanta mil euros (50.000.-EUR) es reservarà com a
saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada.
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Per a l’any 2017, durant la segona quinzena del mes de gener de 2017, la Diputació de
Barcelona tramitarà un avançament per un import de dos-cents quaranta mil (240.000.EUR) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en
l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT relatives a l’anualitat 2017. Es realitzarà un segon
avançament per un import de cent quaranta mil euros (140.000.- EUR) una vegada l’Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per un import mínim del 75 %
del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un import
mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer avançament per un import de
cent vint mil (120.000.- EUR). Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2017
fins a la data de presentació de la justificació.
El pagament del saldo restant de cinquanta mil euros (50.000.-EUR) es reservarà com a
saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada.
VUITÈ.- Justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment dues justificacions
parcials de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel seu/va
administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels pagaments
efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la factura pagada,
creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a la Diputació de
Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari.
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats atorgades
(en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous avançaments.
Anualment, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels
pagaments realitzats abans del 31 de març. La liquidació final tindrà en consideració tots els
espectacles que s’hagin realitzat fins el 31 de desembre (inclòs) i sol·licitats fins l’últim
període de sol·licitud de subvencions.
Anualment, abans del 31 de març, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la
Diputació de Barcelona una memòria detallada justificativa global del compliment de la
destinació dels fons transferits per la Diputació de Barcelona esmentats al pacte quart i a
l’annex II referit a l’any anterior.
La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Barcelona i l’OSIC consensuaran
prèviament.
NOVÈ.- Comunicació
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de les
marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es decideixi
fer visible l’objecte del present conveni.
DESÈ.- Causes de resolució
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts podran
optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i
concretament:
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Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts.
ONZÈ.- Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de
caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si aquesta via
amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós
administratiu de Barcelona.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol
efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament
ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
ALS MUNICIPIS
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels
municipis mitjançant convenis en relació amb equipaments escènics i musicals locals
multifuncionals i centres de producció territorial
Beneficiaris:
Ens locals, entitats municipals descentralitzades, organismes autònoms locals, les entitats
públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals i altres ens en
el quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de l’activitat que gestionin centres de
producció territorial o equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.
Procediment
Durant el mes de gener de 2016 s’enviarà a les entitats gestores dels espais escènics que
poden optar a la línia de conveni, les taules dels indicadors, que hauran de retornar
degudament complimentades per als anys 2016 i 2017, juntament amb el pla d’actuació i el
pressupost de d’ingressos i despeses.
La comissió tècnica d’aquest conveni farà la valoració de totes les sol·licituds presentades
pels ens gestors dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i centres de
producció territorial de la província de Barcelona, segons la proposta de criteris i de
valoració acordada per la taula tècnica de l’SPEEM i proposada pel grup de treball de
l’SPEEM encarregat de consensuar els criteris que s’especifiquen a l’apartat Taula de
puntuació del present annex. Un cop valorades les sol·licituds es proposarà la dotació
econòmica a aprovar per les parts.
Durada del conveni
Els convenis seran biennals (2016 i 2017) i es signaran per part del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la Diputació de
Barcelona, l’ens local i/o, si escau, per l’entitat gestora de l’espai escènic.
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Proposta de càlcul de suport
Es tindrà en compte el que estableix l’Ordre CLT/24/2012, sobre les mesures de suport que
han de contemplar els convenis en relació amb els equipaments escènics i musicals locals
multifuncionals.
-

Suport econòmic a les activitats de l’equipament, amb especial consideració per a
aquelles disciplines més minoritàries i les activitats de risc i de qualitat artística.
Suport econòmic percentual del pressupost global de funcionament de l’equipament,
tenint en compte la valoració del pla director de l’equipament.
Suport econòmic variable a les activitats de dinamització comunitària, de producció, de
comunicació i de creació de públics que es considerin rellevants.

El sistema d’ajut es basa en una proporció de la subvenció assignada a cada equipament:
-

Fins a un 75% en concepte de programació, tenint un pes del 8% cadascuna d’aquestes
matèries: espectacle familiar, dansa i circ, de les quals el Departament de Cultura té un
pla director per a les seves especificitats (plans integrals).
I fins un 25% dedicat a la dinamització social comunitària, a les accions de comunicació
i públics i a les funcions territorials.

Taula de puntuació
Puntuació
fins a

Concepte
Programació estable
escèniques i musicals
Espectacle familiar
Dansa
Circ
Funcions territorials
Mesures correctores:
Social
Mesures correctores:
Territorial
Funcionament

d’arts

Projecte
educatiu
i
dinamització comunitària
Dinamització de nous públics
Comunicació

30
8
8
8
9
2
2
8
Subtotal 1 fins a

75

Subtotal 2 fins a
Total

25

10
10
5
100

Tenint en compte aquest sistema de puntuacions, s’estableixen els següents criteris de
valoració:
1. Valoració de la programació tenint en compte (fins a 30 punts)
a. L’interès, la coherència, el grau d’innovació de la programació i la inclusió de
propostes de risc
b. Programació completa
c. Percentatge de la despesa en caixet
d. Programació per a joves
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e. Programació amb suport a la producció del Departament de Cultura
2. Programació espectacles per a tots els públics (fins a 8 punts)
3. Programació dansa (fins a 8 punts)
4. Programació circ (fins a 8 punts)
5. Funcions territorials (fins a 9 punts)
a. Cooperació, col·laboració i prestació de serveis entre equipaments escènics i
musicals de la mateixa demarcació territorial
6. Mesures correctores: factors socials (fins a 2 punts)
a. Renda familiar disponible bruta per habitant
b. Taxa d’atur registrat
7. Mesures correctores: factors territorials (fins a 2 punts)
a. Densitat de població
b. Places ofertades per cada 1.000 habitants
8. Funcionament (fins a 8 punts)
a. Valoració qualitativa de l’equipament (definició objectius i estratègia, estructura i
organització, programació i activitat complementària, pressupost i pla de finançament)
b. Percentatge de despesa total per habitant
c. Percentatge d’autofinançament
d. Gestió mediambiental de l’equipament: haver obtingut el Distintiu de garantia de
qualitat ambiental per a equipaments escènics i musicals i/o realitzar actuacions en
matèria mediambiental.
e. Tenir un Pla d’Accessibilitat o realitzar accions en matèria d’accessibilitat
9. Projectes educatius i de dinamització comunitària (fins a 10 punts)
a. Activitats pedagògiques
b. Activitats de dinamització comunitària
10.Dinamització de nous públics (fins a 10 punts)
a. Accions de públics (valoració qualitativa i quantitativa)
b. Percentatge d’ocupació sobre el total d’aforament
c. Assistents per cada 1000 habitants
11.Pla de comunicació (fins a 5 punts)
a. Valoració qualitativa
b. Despesa realitzada en activitats de comunicació i públics
Els beneficiaris d’aquest conveni hauran de tenir les dades d’activitat actualitzades
mensualment dins del programa PICEM. Aquest programa contempla indicadors que
permeten mesurar, comparar i avaluar els resultats del conveni.
Caldrà garantir que aquests indicadors siguin mesurables, comparables i serveixin per
avaluar els resultats del conveni. A aquest efecte, sempre que sigui possible, s’utilitzaran
alguns dels indicadors definits en els Cercles de Comparació Intermunicipal d’Espais
Escènics, els quals han estat elaborats pels programadors i gestors dels espais escènics
municipals.
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En aquest sentit es tindrà en compte que el desplegament dels indicadors parteixi dels
següents objectius estratègics:
-

Oferir una intensa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i
llenguatges artístics.
Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics.
Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca continuada de fidelització del públic existent.
Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.

ANNEX II AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
ALS MUNICIPIS
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels
municipis a través del pagament a les companyies
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per donar suport a la programació d’arts
escèniques i música als municipis, s’ha acordat una modalitat d’ajut als teatres i auditoris
que és un suport genèric a la programació estable, que els permetrà contractar a preus
directament subvencionats a través d’un catàleg obert i validat.
Objectiu:
Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions estables
d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així com
dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic mantingui un acord de
col·laboració.
Beneficiaris:
Els ens que estiguin adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals, i els ens que estiguin integrats o que hagin presentat la sol·licitud d’integració al
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). També se’n
poden beneficiar els municipis de menys o igual a 5.000 habitants que no disposin
d’equipaments escènics o musicals.
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions estables
municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi.
S’exclouen d’aquest sistema de suport:
- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals locals
multifuncionals (E3) i centres de producció territorial (E4) del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 48/2009, de 24
de març.
- Els ens locals amb equipaments escènics i musicals de caràcter singular (E5).
- Els equipaments de la ciutat de Barcelona.
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Sistema de suport:
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i formacions
musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import que es determinarà
segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat.
Requisits dels ens locals:
 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat i sol·licitar-hi les activitats
(espectacles i concerts) en els terminis establerts.
 Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT.
 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals bàsics
(E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1), tenir inclosos al Sistema els
equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. Aquest requisit no serà
necessari en el cas de municipis de menys o igual a 5.000 habitants que no disposin
d’equipaments escènics i musicals.
 En el cas dels municipis de la província de Barcelona, l’ajut de la Diputació de Barcelona
estarà condicionat a l’adhesió al Protocol vigent del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals de la Diputació de Barcelona i a la certificació dels requisits de participació al
Circuit.
 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres dades a la
plataforma PICEM.
 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per l’ens local i
en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el conveni o document de
comprimís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i el finançament municipal a
l’activitat de difusió artística.
Requisits de companyies/formacions/intèrprets:
 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat.
 Ser professionals.
 En el cas de professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i populars,
caldrà complir aquests requisits afegits:
o poder demostrar que han realitzat un mínim de tres actuacions/concerts en
programacions professionals des de l’1 d’octubre de 2014.
o no ser bandes exclusivament de covers que fan versions o que es poden considerar
bandes tribut.
Requisits de les propostes:
Les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de propostes inclosa en
la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat. Per formar part d’aquesta llista,
cal que les propostes compleixin els següents requisits:
 Haver estat presentades a l’aplicació de Programa.cat en la convocatòria corresponent i
aconseguir l’estat “Ajut a la programació estable”.
 Haver estat estrenades a Catalunya i programades com a mínim 1 vegada en els darrers
3 anys a Catalunya en el marc d’una programació professional.
 En cas de no haver estat estrenades a Catalunya, acreditar un compromís explícit de
programació en un equipament català que disposi d’una programació professional.
 No es validaran els treballs acadèmics de centres docents d’arts escèniques i música.
 No es validaran les activitats d’animació i les instal·lacions.
 En l’àmbit de música, les propostes que presentin els grups de versions hauran de ser de
creació i en format concert.
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 En el cas de propostes per a un públic familiar o de l’àmbit del circ:
o només es permetrà la presentació a Programa.cat d’un màxim de cinc propostes per
companyia.
o no es validaran les propostes destinades exclusivament a l’àmbit escolar.
o no es validaran els projectes/tallers que principalment incloguin participació social i on
el nucli de la proposta sigui bàsicament educatiu i pedagògic.
Activitats subvencionables:
 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts
professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa municipal, pels quals es faci
pagar un preu d’entrada, i les propostes artístiques que s’hagin concebut per a fer-se al
carrer, que podran ser gratuïtes. La professionalitat de les propostes serà valorada
mitjançant una comissió assessora.
 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local que es
considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin avalades per un
conveni de col·laboració o resolució de subvenció on consti el suport i/o finançament
municipal a l’activitat de difusió artística.
Activitats no subvencionables:
 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no
professionals.
 No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la Festa Major
(exceptuant les propostes d’arts de carrer, que sí que podran rebre suport).
 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa finalitat del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la Diputació de Barcelona.
 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes existents.
 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix municipi en
què s’han creat.
 No se subvencionaran les funcions destinades a públic escolar.
 No se subvencionaran els concerts concebuts o destinats al ball del públic assistent
(orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre d’altres).
 No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi si la
companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet (reducció com a
mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a funcions en el mateix dia). El
percentatge de suport es calcularà a partir del cost de la primera funció.
Import subvencionable:
 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer cas l’import
de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i que la taquilla sigui
gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a la companyia. Les despeses
en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes, dins
d’aquest concepte.
 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge gestionat
per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total.
 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats pressupostàries
amb aplicació lineal del barem a tota la programació professional que sigui sol·licitada
dins els terminis i que compleixi els requisits o criteris establerts.
 En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA
 El suport global del conjunt d’administracions no superarà, en cap cas, el 55% de l’import
subvencionable de cada activitat contractada.
74

Àrea de Presidència
Secretaria General

 Per al primer trimestre de 2016 s’estableix un suport genèric (especificat en les taules de
suport econòmic), que s’actualitzarà trimestralment.
 Quan la Generalitat i la Diputació de Barcelona ho considerin convenient i atenent a la
disponibilitat pressupostària, es podrà establir un suport addicional a les propostes
d’especial interès per itinerar pels municipis, que seran valorades per la comissió
assessora conforme a criteris de qualitat, interès cultural i adequació econòmica, així
com discriminació positiva segons àmbit o subàmbit artístic (en especial els que disposin
de plans integrals específics).
Procediment:
 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a l’aplicació
informàtica Programa.cat informant-hi sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet
màxim ofertat, i la disponibilitat, entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls
requereixi. Aquesta aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels
programadors i els professionals.
 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al web del
Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat. les taules de suport, les
quals seran revisades trimestralment.
 Els ens locals o ens públics vinculats o depenents tindran uns períodes de contractació
en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de Programa.cat sobre el dia,
l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista d’activitats que contractin.
 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que contractin els
ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es fixaran trimestralment.
 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona hagin revisat les
peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” de
Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada activitat.
 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que consultin
aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o dependent. També
podran presentar la factura a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (en endavant
OSIC) del Departament de Cultura en el moment que l’Oficina els enviï el contracte
menor corresponent, i sempre que l’activitat ja hagi tingut lloc.
 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar (via l’Extranet
de les Administracions Catalanes, EACAT) la corresponent sol·licitud de subvenció en
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació, a través de
Progama.cat, d’activitats anuals.
 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució mixta pels
quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 30 dies següents a
l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de l’activitat (caixet + taquilla) al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Comissió assessora:
Està formada per programadors municipals i tècnics del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar exempta
d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i deures.
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que siguin
novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i
professionalitat, en cas de dubte.
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Les funcions de la comissió seran:
 Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista d’espectacles en
viu, així com els seus costos en relació als formats.
 Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i que la llista
de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar.
 Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu, detectar buits en certs àmbits
artístics i buscar estratègies per ajudar a fer el catàleg més útil pels programadors
municipals.
 Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació en xarxes
per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les propostes i els actors que
intervenen.
 Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les programacions
municipals.
 Determinar l’especial interès de les propostes.
 Valorar els espectacles / concerts en base a:
o Actualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o hagin iniciat gira
els darrers 6 mesos)
o Interès cultural de la proposta
o Qualitat artística
o Relació equitativa format/caixet
o Varietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als subgèneres
o Propostes que siguin adequades per generar públic a les arts escèniques i musicals
 Traslladar a la Comissió Tècnica del Conveni entre el Departament de Cultura i la
Diputació de Barcelona recomanacions o propostes que facin referència a les funcions
pròpies d’aquesta darrera Comissió.
La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de sol·licitud
d’activitats dels ens locals establerts al següent calendari.
Calendari:
 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals.
 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La proposta actual
és pel primer trimestre de 2016. De cara als següents trimestres es revisaran els
aspectes que la comissió tècnica del conveni estimi oportuns.
 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies,
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 2016 s’obre de l’1
d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016 (ambdós inclosos).
 S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o ens
públics vinculats o dependents per a les activitats del 2016:
o Del 2 al 23 de novembre de 2015: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016.
o Del 22 de febrer al 7 de març de 2016: per a sol·licituds d’activitats que es portin a
terme de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2016.
o Del 9 al 23 de de maig de 2016: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme de
l’1 de juliol al 31 de desembre de 2016
o Del 12 al 22 de setembre de 2016: per a sol·licituds d’activitats que es portin a terme
de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2016.
 Per a l’anualitat del 2017 es tindran en consideració els mateixos períodes temporals tot i
que s’ajustaran pel que fa al començament i a la finalització als dies laborables.
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 Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les companyies/formacions/
intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la data d’entrada de la factura a la
bústia de correu de l’OSIC.

Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2016:
En l’àmbit de la demarcació de Barcelona, se sumaran tant els barems de suport
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2, en el cas dels Ens locals adherits
al protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les
disponibilitats pressupostàries.
Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cultura pel primer trimestre de 2016
per a tot Catalunya (orientativa fins a l’aprovació definitiva del pressupost 2016 de la
Generalitat de Catalunya)
Tipologia
Equipaments
Municipis
≤
de
5.000
habitants sense equipaments
escènics o musicals (no
integrables a l’SPEEM)
E1
E2
E3






Àmbits
Circ

Dansa

Música

Teatre

40%

40%

28%

25%

30%
25%
Conveni

30%
25%

23%
18%

20%
15%

Suports addicionals:
Espectacles i concerts per a públic familiar: 5%
Músiques clàssiques: 3 %
Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat de
Catalunya durant els 4 anys naturals anteriors al de la concessió de la subvenció o que
siguin produccions que reben, durant l’any de concessió de la subvenció, un ajut de la
Generalitat mitjançant conveni: 2,5%
Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per
itinerar pels municipis: 10%, d’acord amb la classificació que estableix el catàleg
d’espectacles Programa.cat.

Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Barcelona pel primer trimestre de
2016 per als municipis de la província de Barcelona
Municipis adherits al Protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Tipologia
de
municipi
Municipis
de
≤ 5000 hab.
Municipis entre
5001-25000
hab.

Caixets ≤ 2200 €
+ IVA

Caixets 2201 € ≥ Caixets > 5001 €
5000 € + IVA
+ IVA

35%

25%

20%

30%

20%

15%
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Tipologia
de
municipi
Municipis entre
25001-50000
hab.
Municipis
de
+50001 hab.

Caixets ≤ 2200 €
+ IVA

Caixets 2201 € ≥ Caixets > 5001 €
5000 € + IVA
+ IVA

25%

20%

15%

20%

15%

10%

Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per itinerar
pels municipis: 10%, d’acord amb la classificació que estableix el catàleg d’espectacles
Programa.cat.
En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per l’ens local i en
conveni amb alguna entitat del municipi, l’aportació de la Diputació de Barcelona en cap cas
superarà l’aportació de l’ens local.”

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa màxima d’ UN MILIÓ CENT MIL
euros (1.100.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390
del pressupost 2016 i a l’aplicació pressupostària anàloga a la G/40103/33410/45390
del pressupost 2017 condicionada, aquesta última, a l’existència de crèdit hàbil i
suficient a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (NIF Q0801883J), empresa pública
adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les
despeses derivades del present conveni en la modalitat de suport a les programacions
municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als municipis de la demarcació
de la Diputació de Barcelona i per a la tipologia de suport contemplat en l’Annex II de
l’esmentat conveni.
Tercer. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 del pressupost de l’any 2016 la
quantitat global de CINC CENTS CINQUANTA MIL euros (550.000.- EUR), i amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 o anàloga del pressupost de
l’any 2017 la quantitat de CINC CENTS CINQUANTA MIL euros (550.000.- EUR)
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart. RETENIR crèdit per un import màxim d’UN MILIÓ CENT MIL euros (1.100.000.EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 del pressupost 2016
i a l’aplicació pressupostària anàloga a la G/40103/33410/46200 del pressupost 2017
condicionada, aquesta última, a l’existència de crèdit hàbil i suficient, per fer front a les
despeses derivades del present conveni en la modalitat de suport a les programacions
municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als municipis de la demarcació
de la Diputació de Barcelona i per a la tipologia de suport contemplat en l’Annex I de
l’esmentat conveni.
Cinquè. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 del pressupost de l’any 2016 la
quantitat màxima de CINC-CENTS CINQUANTA MIL euros (550.000.- EUR); i a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 o anàloga del pressupost
de l’any 2017 la quantitat màxima de CINC-CENTS CINQUANTA MIL euros
(550.000.- EUR) condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
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Sisè. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Setè. NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya – Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural, per al seu coneixement i efectes.”
El senyor Reyes (PP), diu: Dado que es un punto que pasa por urgencia y que
estamos hablando de un millón de euros, nos gustaría que pudiese ratificarse en el
próximo plenario de la Diputación.
Per indicació de la presidenta, pren la paraula la secretària general, senyora Mahillo,
qui diu: La competencia es de la Junta de Gobierno porque es una delegación. Tendría
que revocar el Pleno esta delegación pero no es necesario, ya está delegada la
competencia. De todos modos, el Dictamen fue enviado a todos los miembros el
pasado martes por la mañana. Se envió el texto del convenio, es decir, no sólo se
colgó en las carpetas públicas sino que se mandó el Dictamen a todos los miembros,
con y sin voto, para que tuvieseis el mismo tiempo de consultarlo. Y no hace falta
ratificarlo.
La presidenta dóna la paraula al vicepresiden tercer i president delegat de l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports, senyor Pujol (CiU), qui diu: Aquest és el conveni de
l’ODA, on nosaltres donem suport a la Generalitat, sabeu, en el Sistema
d’equipaments culturals, bàsicament als teatres de tota Catalunya. A través d’aquí,
paguem part de les coses que es fan a cada teatre. Per tant, tenia una certa urgència
perquè, si no, els que no anirien bé serien els ajuntaments. Com més esperem, menys
possibilitats tindrien per entrar en el sistema informàtic i demanar aquestes aportacions
que fem, diguéssim, amb normalitat. Perquè el sistema funciona de la següent
manera: tu programes i els grups que hi ha dins del sistema ja cobren directament de
l’ODA. Crec que aquest és el cas de la urgència, ja que com més tard anem, pitjor.
PRECS I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al senyor Duran (CUP-Poble Actiu),
qui diu: Començaré per un prec. Com sap vostè, som molt amants de llegir i estudiar
els diferents decrets de Presidència i el prec aniria en el sentit que nosaltres voldríem
que, quan els decrets arriben a les diferents Comissions Informatives, fossin aquests
mateixos decrets els que anessin a la sessió plenària. És a dir, entre les diferents
Comissions Informatives i la sessió plenària, passa una setmana, com a mínim, i ens
resulta complicada la gestió d’aquest decrets amb ple coneixement de causa, en el
sentit que, bé, en l’anterior sessió plenària hi havia vuit mocions, en les quals t’has de
posicionar, dir la teva, etcètera, i ens vam trobar, en alguns casos que ara
comentarem, que te trobes que estàs llegint, quan vens cap a la sessió plenària en bus
o en metro, decrets d’aquella setmana. Si hi ha, administrativament, alguna fórmula
perquè els decrets generats durant aquella setmana vagin a les Comissions
Informatives del mes següent, si és possible, ho agrairíem per una qüestió
d’operativitat.
Vinc a referir-me a la sessió plenària anterior, on vam fer esment a un pla d’ocupació
que va resultar que era un pla d’ocupació intern, de la pròpia casa, que no tenia res a
veure amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Nosaltres li vam fer una
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pregunta, que no la vam formular per agafar-la a contrapeu, sobre els xecs menjador.
És que no havíem tingut temps físic per estudiar la documentació que adjuntaven en
aquell decret. Per tant, sempre que això sigui administrativament possible,
demanaríem que els decrets que vagin al Ple siguin els decrets que passen per les
diferents Comissions Informatives i que aquell interval vagi al Ple del següent mes. Si
això és possible, ho agrairíem enormement.
La secretària general, senyora Mahillo, diu: Ningún problema. Lo único es que se
retrasarán los decretos, porque la idea es que nosotros damos todos los decretos
hasta el momento en que el Pleno se convoca. Como las Comisiones Informativas se
convocan con una semana de antelación, hay una diferencia de una semana y,
entonces, lo único es que todo el mundo sea consciente que se retrasará el dar cuenta
de los decretos, o sea, en abril se dará cuenta de parte de los decretos de marzo y no
los que existen hasta el momento en que cierro el orden del día, el viernes anterior al
Pleno, sinó los de una semana antes. Lo cerramos y ningún problema.
El senyor Duran diu: És un prec.
La presidenta, senyora Conesa, diu: De tota manera, vostè sempre té la possibilitat
de controlar els decrets, encara que no es portin a aquell Ple concret. És a dir, si no
l’ha pogut comentar en aquell Ple i el vol portar al següent, no hi ha inconvenient.
El senyor Duran diu: Això per descomptat. Simplement, nosaltres fem aquest prec
perquè, a nivell operatiu, creiem que facilitaria la feina dels diferents grups. En tot cas,
dintre de la lectura que vam fer -avui faré una intervenció bastant llarga, ja em
disculparan- dintre dels decrets que es van presentar en aquell interval de l’anterior
sessió plenària, hi havia un al qual no vam donar massa importància al principi,
després el vam revisar -no vam voler comprometre cap persona en particular- i vam
veure que hi havia un decret d’una persona a la qual personalment estimo, tant
personalment com professionalment, que era l’acceptació de la prolongació del servei
actiu de la interventora, senyora Raurich.
La primera sorpresa ens va venir pel fet que l’ens promotor d’aquest decret no era la
Direcció de Serveis de Recursos Humans, ja sabem que la persona que hi és ara
deixarà de ser-hi, i no sabem perquè aquest decret penja de la Direcció de Serveis a la
Coordinació General. No ho entenem i ens agradaria que ens ho expliquessin. Més
enllà del fet que la persona hi tingui dret i vulgui continuar, cap problema, però sí
voldríem que la norma s’apliqués a tothom. És a dir, tenim coneixement del fet que
algunes persones, en un determinat moment, ho havien sol·licitat i, d’avui per demà,
ve una norma que diu que no cal ja que tornin a treballar en aquesta casa. Llavors, el
que demanem és una explicació, que pot ser avui o en la Comissió Informativa de
Recursos Humans, però, en tot cas, volem una explicació i una revisió del que ha
passat i del que no. I vagi per endavant que reitero que no tenim cap impediment, tot el
contrari, màxim respecte cap a la seva figura i la seva feina. No és una qüestió
personal, ans al contrari.
Dit això, hi ha un altre tema que ens preocupa perquè entenem que, en el moment en
què el Ple de la Diputació aprova alguna cosa, allò que aprova el Ple es converteix
immediatament en norma per a la casa i, llavors, en un determinat moment -no recordo
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quin mes- vam presentar, conjuntament amb altres forces polítiques, una moció per a
la retirada del glifosat a la Diputació de Barcelona i quina fou la nostra sorpresa quan,
en el BOPB de dimecres 10 de febrer, ahir mateix, es publica un anunci d’un contracte
de jardineria en el qual hi ha un servei de tractament fitosanitari i amb herbicida dels
jardins dels diferents recintes. Voldríem saber tota la informació respecte a aquest
tractament fitosanitari i amb herbicides per veure si aquest herbicida és o no el glifosat.
Entenem que hem de fiscalitzar la feina que vostès fan però que, una vegada que el
Ple aprova una cosa, l’equip de govern també ha de vetllar perquè allò que s’aprova es
dugui a terme.
Anem a l’últim punt, que és un punt que em dol, a mi personalment, senyora Conesa,
haver-lo de plantejar en aquesta taula, en aquesta Junta de Govern, i també li dol
plantejar-lo al Grup de CUP-Poble Actiu. M’explicaré. És el que nosaltres hem batejat
La gran mentida. La gran mentida és una pel·lícula francesa en la qual un malfactor
arriba a una zona deprimida d’un departament francès, es fa passar per una alt
executiu d’una constructora d’autopistes i convenç els diferents ens locals,
evidentment, a canvi d’aconseguir unes comissions ben sucoses, per construir una
autopista que no estava aprovada oficialment enlloc, però ell es fa passar per aquest
alt funcionari i, bé, fins i tot es troba amb una alcaldessa que, en certa manera, ja em
permetrà la llibertat, em recorda la seva figura. Considerem que la gran mentida és el
major error polític que vostè ha comès des que és la presidenta de la Diputació i
entenem que aquesta gran mentida és el major error polític que el seu Govern ha
comès des que està vigent. Considerem que vostè va cometre un greu error polític
assistint, com a lobby, a un acte de presentació en el Departament de Territori i
Sostenibilitat el dijous de la setmana passada, vostè i altres membres del seu Govern.
Celebràvem, en un moment determinat, que, dintre de la Llei 24/2015, de
transparència, doncs aparegués una relació dels diferents lobbies en relació amb les
administracions públiques, però el que no ens entrava al cap era que la pròpia
Diputació figurés com a lobby i ens preguntem si això està en l’acord de govern que
van subscriure amb Esquerra Republicana de Catalunya?. Jo crec que no. Nosaltres
ens preguntem si el que vostè va anar a defensar en aquella reunió està en el Pla de
mandat que hem d’aprovar?. Entenem que no. Llavors, volem saber què hi feien la
senyora Conesa i el senyor Castells en aquella reunió?; què en pensa Convergència i
Unió?. Avui no hi és el senyor Guiteras, però com a màxim representant del seu partit
en aquesta casa voldríem la seva opinió; voldríem l’opinió de la presència de la
Diputació i del seu vicepresident segon; també l’opinió del senyor Jordi Fàbrega,
diputat d’obres viàries d‘aquesta casa, perquè, clar, entrem en la pàgina web de la
Direcció general d’obres públiques de la casa i no hi apareix, i voldríem saber què
pensa Esquerra Republicana de la seva presència, perquè ens preguntem, i em
perdonaran perquè seré dur, qui pren les decisions en aquesta casa?. Qui pren
aquestes decisions? A on es prenen aquestes decisions? Avui estem en una Junta de
Govern on, inicialment, en el moment en què vostès convidaven la resta de partits
polític la vam entendre com un gran exercici de transparència. “Ostres, que bé. El
Govern de la Diputació de Barcelona convida tots els grups polítics al seu consell de
ministres, allà on es prenen les decisions”. Després, en un segon moment, ens vam
pensar: “Ostres. Vols dir que no volen aprofitar la teva presència en aquell fòrum per
justificar segons quines decisions?”. Finalment, el punt ha estat de decepció, decepció
perquè les sessions de la Junta de Govern que hem vist en aquesta casa és un visto.
El debat brilla per la seva absència, cosa que deu ser per tenir molta feina a la
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Comissió Executiva. En tot cas, nosaltres els tornem a preguntar qui pren les decisions
i a on es prenen en aquesta casa?. Volem conèixer les regles del joc. Nosaltres no
volem bolets molt cars, com el suport al Quart Cinturó. No volem aquests bolets. No
volem bolets que no havien aparegut fins ara, de nou milions d’euros per a l’actuació
urbanística a l’Escola Industrial, quan hi ha altres necessitats d’actuació en el patrimoni
de la Diputació. Nosaltres no volem que la Diputació sigui un lobby de res. En tot cas,
volem concertar en què volem tots plegats que la Diputació sigui un lobbie. La CUPPoble Actiu vol que la Diputació de Barcelona sigui un lobbie per destriar les
responsabilitats polítiques dins la gestió de Caixa Catalunya, que ha tirat tanta gent al
carrer, i que la Diputació hi té o hi ha tingut un paper molt important. Vostès estan
d’acord en què la Diputació encarregui un estudi per destriar les responsabilitats en la
gestió de Caixa Catalunya? Nosaltres hi votarem a favor. Volem concertar aquestes
actuacions. Vostè, dilluns a la tarda, va anar a la inauguració d’una sèrie de
conferències al CCCB, unes conferències molt interessants sobre la gestió del temps,
que quan tinguem temps mirarem d’aprofitar alguna d’aquestes sessions, i allà,
segurament, es va trobar el senyor Salvador Cardús, que justament l’endemà, dimarts
al matí presentava al Diari Ara un article amb un títol força curiós que venia a dir
alguna cosa així com: “Els informes són la nova propaganda”. Nosaltres demanem si
és això el que vol la Diputació?. Si és que vol fer-se propaganda en base a l’encàrrec
d’uns informes?. Ara mateix o d’aquí a un quart d’hora, en sortir d’aquí, qualsevol de
nosaltres pot anar a una consultora qualsevol, tant és, si és Deloitte, Quatrecases,
Price, tant és, i podem encarregar que ens faci un informe econòmic favorable al novè
cinturó, que vagi d’Alacant fins a Portbou passant per Bilbao. I ens el faran, ens els
faran. Nosaltres paguem, i ens el fan. Fa dos mesos servidor va felicitar el president de
la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local per una
subvenció que la Diputació feia al col·lectiu Fermet i recordarà que, fins i tot, vam
afirmar que ens semblava poca la quantitat, crec recordar que era d’uns 15.000 euros,
per la feina ingent que fan en la defensa del transport públic ferroviari. Què ha fet la
Diputació de Barcelona en aquest temps? Ens preguntem, la Diputació de Barcelona
ha fet o ha demanat un estudi de desenvolupament orbital de transport públic al voltant
del Vallès? La resposta és no. Vostès han demanat un informe pel desenvolupament
orbital de xarxes ferroviàries de transport de mercaderies i de passatgers al voltant del
Vallès? La resposta és no. Vostès han demanat un informe d’impacte paisatgístic? No.
D’impacte ambiental? No. Vostès, a més a més, és certament kafkià, perquè votés van
a fer de lobbie dos dies després que el nou Govern de la Generalitat presentés un
avantprojecte de llei contra el canvi climàtic. Ostres! Que no veuen la incongruència?
Que no veuen la hipocresia? No veuen el cinisme de la proposta? No entenen que
quan el territori estigui absolutament trinxat els diners no els podran menjar? Nosaltres
ens preguntem a què respon tanta filantropia, tanta filantropia per part de la Diputació
en aquest àmbit, en aquesta triple aliança entre la Cecot, el Govern de la Generalitat,
l’egarenc Josep Rull, i la Diputació. Nosaltres volem conèixer tots els ets i uts
d’aquesta unió, d’aquesta triple aliança. Com es va gestar? Què és el que el motiva?
Etc. Perquè sembla que en aquest informe només es posa damunt de la taula diners i
res més que diners. I, a més a més, ho fan amb dades falses. Ells parlen de
252.000.000 d’euros de beneficis econòmics, només parlen de diners, i dels suposats
159.000.000 d’euros del cost de la construcció del tram de Terrassa a Abrera. Vostès
no comptabilitzen ni els impostos ni comptabilitzen el preu de les expropiacions, ni els
impostos ni les expropiacions. És com si qualsevol de nosaltres, com a empresari, vol
comprar una nau industrial que té un cost d’1.000.000 d’euros i me’n oblido de
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comptabilitzar el cost del solar. Doncs quins gestors! Políticament la gravetat rau en el
full de ruta pervers que vostès preveuen per a la resta de la legislatura. Són vostès
que hauran d’explicar-ho. Per nosaltres vostès -no sé si quan dic “vostès” em refereixo
a Convergència o també m’estic referint a Esquerra Republicana de Catalunya, no ho
se, m’agradaria que ens ho expliquessin-, nosaltres entenem que vostès van a pantalla
passada. Què van a demanar a Madrid? Què n’esperen a hores d’ara, de Madrid? Els
arguments i les dades exposades en aquest informe, al nostre entendre freguen el
ridícul. El debat del quart cinturó entenem que requereix una visió regional del Vallès.
Vostès saben perfectament que jo no sóc membre de la CUP, sinó que sóc membre
de les CAV, que són les Candidatures Alternatives del Vallès, que fusionats en una
coalició formem CUP-Poble Actiu. Les Candidatures Alternatives del Vallès, per a
nosaltres el quart cinturó és el paradigma polític d’allò que no volem. Vostès diran que
nosaltres som la gent del NO i nosaltres els contestarem que som la gent de l’AIXI NO,
senyora presidenta. És en l’àmbit del Vallès que nosaltres entenem que s’ha de
convenir què és el millor pel conjunt del Vallès i pel benestar dels seus ciutadans. I
aquest debat és el que sempre ha defugit l’administració promotora conscient en el
fons que el quart cinturó no és necessari. Fins i tot el seu pamflet de la triple aliança ja
reconeix que la posada en funcionament de l’enllaç entre l’AP 2, l’AP 7, B 30 a
Castellbisbal superarà les disfuncions històriques en la connectivitat entre el Baix
Llobregat i el Vallès Occidental. Senyora Conesa, rectificar és de sàvies. Li diem per
primera vegada en una sala tancada i sense càmeres. La segona serà pública i amb
llums i taquígrafs i, a més a més, ja li avancem, no tingui cap dubte que no estarem
sols.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Començarem per aquest tema que vostè posa
sobre la taula. En primer lloc, m’amenaça. Ho agraeixo que ho faci aquí en una sala
tancada, però em sembla absolutament absurd el que vostè planteja i el que, a més a
més, bateja com la gran mentida. Vostès, jo crec que tenen una altíssima imaginació.
Jo, sincerament, no sé si vostè és de la CUP o no és de la CUP, per a mi vostè és de
la CUP perquè està aquí com a CUP. I el que no faig és jutjar el que fan els altres,
cosa a la qual vostè hi està molt acostumat, a prejutjar què fem les altres persones i es
permet utilitzar un llenguatge que és altament interessant, si més no per analitzar. Li
asseguro que la meva tesi doctoral, quan la pugui fer, la faré sobre el llenguatge que
utilitza la seva formació política: parla de pamflet, ens parla de pervers, ens parla de
propaganda, un llenguatge absolutament surrealista, perdoni, però em sembla que tot
és bastant més simple. Donaré també la paraula al senyor Castells. Però, en
qualsevol cas, sí, concretament la Diputació va presentar un informe als diferents
alcaldes i conjuntament amb el Conseller de Territori. Tots els diferents alcaldes
coincideixen a reivindicar que s’acabi una obra. I no sé si la coneix, jo sí la conec i crec
que vostè també. Jo he passejat pel territori i, justament, en aquell punt de
Viladecavalls, alguns en una època anterior anàvem a passar la ITV justament allà
sota i sovint tinc l’ocasió de passar per aquell punt. I aquell punt és perillós, està deixat
de la mà de Déu, hi ha runa, hi ha deixalles, hi ha material d’obra que pot caure i, per
tant, és una situació que cal arreglar. I em sembla que la Diputació el que fa,
acompanyant aquests alcaldes, que hi eren tots, hi era l’Alcalde de Terrassa, l’Alcalde
d’Abrera, l’Alcalde de Martorell, l’Alcaldessa de Viladecavalls, tots aquests alcaldes el
que fan és reivindicar que s’acabi aquest punt, aquesta connexió, perquè el que no és
de rebut és que tots els ciutadans i ciutadanes, els veïns.. que, a més a més, si vostè
parlés amb l’Alcaldessa de Viladecavalls, li explicaria la de dificultats que tenen en
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tenir aquesta obra aturada en aquest moment. Vostè pressuposa una sèrie de
qüestions que no van passar o no són i no són certes. La nostra formació política té
diversos posicionaments en relació amb el quart cinturó i, per tant, el que es va
demanar en aquella presentació és, precisament, aquesta connexió, l’acabament de
les obres en aquest punt. Però, en cap cas es va parlar de reivindicar el quart cinturó.
Sabem que hi ha debat en el territori. Jo no li avançaré la meva posició, i sap per què
no? Doncs perquè jo m’he enfrontat a Núñez i Navarro. Sap qui és el senyor Núñez i
Navarro? Doncs jo m’he enfrontat al senyor Núñez i Navarro, per no urbanitzar tot un
territori de més de 178 hectàrees a la ciutat de Sant Cugat. Per tant, no li explicaré i no
em posicionaré perquè són els alcaldes i el territori els que han de fer el debat. Per
tant, no prejutgi la meva sensibilitat envers una sèrie de qüestions, perquè no em
sembla just, ni encertat, ni adequat. I em sembla estupendo que vostè amenaci i vagi
públicament on vulgui. És que m’és igual. Perquè una cosa són les paraules i una altra
són els fets. I pot parlar molt, vostè, pot dir que hi ha la gran mentida, però els fets són
uns altres i, per tant, atenguem-nos als fets. I per sort o per desgràcia, els fets són uns.
Li dic, a més a més, una altra cosa sobre els encarregats de l’informe, que és l’Institut
Cerdà. Jo vaig ser patrona de l’Institut Cerdà. Des que vaig ser presidenta de la
Diputació, he deixat de ser patrona de l’Institut Cerdà. No m’interessa ser patrona d’un
institut on es pot pressuposar que puc tenir certa vinculació. Vaig ser patrona quan
necessitaven idees o col·laboració, i en aquest institut estàs en contacte amb altres
empreses i debats amb altres qüestions. No sóc patrona, no m’interessa ser patrona,
no vull perquè, primer, que ho era a nivell gratuït, per descomptat, sense cap
retribució, però en segon lloc, en el moment en què hi pot haver alguna
incompatibilitat, jo deixo de ser patrona. De la mateixa manera que no estic
representada a l’Àrea Metropolitana, perquè entenc que com a presidenta de la
Diputació no haig d’estar a l’Àrea Metropolitana representada. Per tant, vostè pot tenir
moltes paraules, inventi’s-les, m’és igual; vegi les pel·lícules que vulgui, però hi ha una
cosa que és la coherència. I intentaré ser coherent. No sempre ho aconseguiré, però
intentaré ser coherent. I crec que és el que he intentat al llarg de tota la meva carrera
política, ser coherent. El que com a presidenta vaig anar a fer allà, i el vicepresident
Castells va anar a fer allà, és a presentar un estudi davant uns alcaldes i en l’únic que
ens vam posicionar és en reivindicar aquest punt, que s’ha d’acabar, i que si vostès no
hi han passat, jo els convido a que hi vagin. És el punt aquest de Viladecavalls, on tu
després pots connectar cap a Terrassa i tenim allà un garbuix i hi ha una problemàtica.
Vostè diu propaganda, els informes són la nova propaganda... La regulació i gestió del
temps, crec que sí que ens l’hem de plantejar també aquí. I vostè també té un repte en
plantejar-se la gestió i la regulació del temps. Ens l’hem de plantejar tots plegats.
També crec que ens hem de plantejar fer canvis en els horaris dels Plens, perquè els
Plens a les 12 és una molt mala hora si ens creiem el canvi d’horaris i la reforma
horària. A les 12 ja hauríem d’estar preparats per anar a dinar, que l’hora de dinar
adequada seria la 1, si ens mirem en què ens impacta la reforma horària. Per tant,
aquest és un tema que haurem d’abordar i crec que tindríem temps suficient de
debatre àmpliament totes aquelles qüestions. No crec que hi hagi falta de discussió en
cap cas. Crec que està vostè i tots els diputats, estan a disposició de tot el que els
demanin les altres formacions polítiques i vostè parla que els informes són la nova
propaganda però ens demana informes sobre Caixa Catalunya on jo ni hi era. Jo quan
vaig entrar a aquesta casa ja ni existia, no en tinc ni idea. Sé, perquè la secretària
m’ho indicava, que està en un procés penal... doncs, escolti, ja seguirà el procés
penal, però és que no en tinc ni idea. Em demana informes sobre el desenvolupament
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de l’orbital, em demana... vostè també vol que fem propaganda? És això el que m’està
demanant? Perquè jo demagoga també ho puc ser. A veure, sé que no és el que vostè
vol i no és el que jo vull, però demagoga també ho puc ser, també sé jugar a aquest
joc. Per tant, jo crec que vostè utilitza un llenguatge per vestir uns arguments que són
absolutament tendenciosos i que vostès volen, precisament, utilitzar un llenguatge
tendenciós per etiquetar les persones i és el que saben fer i ho fan molt bé i se’n
surten... escolti, el felicito perquè realment ho fan bé a l’hora d’etiquetar amb
llenguatges. En qualsevol cas, jo crec que li hem explicat abastament, si té un algun
altre dubte podrà debatre-ho perfectament amb el vicepresident.
En relació amb les altres qüestions, bé, jo jurídicament li discutiria si una moció es
converteix en norma, perquè jurídicament no és així i, potser, de lleis jo potser en sé
una mica més que vostè, però vostè està molt al dia de tot, per tant, d’altres coses no li
discutiré. Però si que ho hem de fer complir, per tant hem de revisar aquesta qüestió.
Pot ser que vingui o provingui d’un concurs anterior i potser que l’equip intern de la
casa no hagi pogut recollir el que és un posicionament polític que hem de fer complir.
Però, en qualsevol cas, crec que el senyor Ciurana li podrà donar resposta.
I, finalment, el tema de en funció de quin és el servei, la Coordinació General demana
que li faci el suport per proveir el dictamen ve dels serveis de suport a la Coordinació
General o ve de Recursos Humans. El criteri d’aquesta casa, ja en el mandat passat,
va ser que no hi havien pròrrogues de les jubilacions, però la Intervenció és un lloc
singular. No és, no podem comparar la Intervenció amb un cap de servei, no podem
fer-ho, i per tenir el temps suficient per proveir la nova Intervenció, que és una plaça
clau a la casa, s’ha considerat adequat, de manera ajustada amb la Interventora, que
té moltes ganes de jubilar-se, de poder fer aquesta pròrroga de manera excepcional,
precisament perquè és un lloc singular. Per tant, no podem tractar els cossos singulars
i els cossos d’habilitació estatal com un cap de servei que pot ser reposat, perquè ja
l’organització mateixa pot permetre’s aquesta reposició. Crec que té la resposta
donada.
Intervé a continuació el vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, senyor Castells, qui diu: Per al·lusions,
lògicament. Senyor Duran, sap que li tinc un respecte molt gran i entenc molt bé la
feina de fiscalització. Jo no li demanaré que ens demani disculpes, perquè tampoc li
acceptaré. He trobat molt greus, he trobat molt greus aquestes acusacions, que jo
penso que no s’ajusten al servei públic que estem fent molts de nosaltres en aquesta
casa, com vostè, però vostè s’arroga la feina de fiscal, la de jutge i la d’escamot
d’afusellament. Escolti, comenti, parli, parlem-ne, fixin-se que vam fer un acte que
vostè diu un lobby tancat... escolti, un acte públic, amb premsa. Fins i tot jo vaig poder
visualitzar algun militant del seu partit que era per allà. Hi havia molta gent, vam
convidar alcaldes, vam convidar les empreses... Sí, senyor Duran, nosaltres creiem en
l’economia productiva, el futur d’aquest país passa perquè les empreses, que per
nosaltres són els empresaris i els treballadors, tinguin les eines per créixer i funcionar.
Per mi i per l’Àrea que avui lidero a la Diputació de Barcelona cada subsidi és un lloc
de treball i, per tant, cada lloc de treball que es pugui generar.. I aquest enllaç nefast
que no s’ha fet per una voluntat expressa, inequívoca, del Govern de l’Estat Espanyol
per no acabar una carretera que està feta i trinxada, com vostè li agrada dir, això
genera que territoris com la comarca de l’Anoia, que és la comarca amb més atur, per
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desgràcia, de la província de Barcelona, no tingui eines per treballar amb sinèrgies
amb la zona d’Abrera-Esparreguera, perquè no es parla de res més. I fixi’s, i perquè no
li agafi un curtcircuit més endavant, ja li adverteixo, li avanço, fixi’s, sortint d’aquesta
roda de premsa, sap què va passar? Em truquen els ajuntaments i els alcaldes de
Masquefa, de Piera... dient-me: “Alcalde, diputat, vicepresident, necessito que ens
ajudeu a fer un estudi igual de la B-224 de Piera a Martorell, estem atrapats, ens volen
venir empreses i no poden”. Ho farem juntament amb el senyor Fàbrega i vostè també
ens ajudarà a fer-ho. I segur que veurem de la mateixa manera un procés que és
transparent, que es va fer i per tan jo vull felicitar l’anterior vicepresident perquè es va
encarregar quan jo no era vicepresident, es va encarregar a l’anterior mandat, perquè
això ho farem més. I vostè els veurà tots i li ensenyarem tots. I vostè podrà discutir-los
tots. I vostè, segurament, sap més d’enginyeria i d’infraestructures que els enginyers
de l’Institut Cerdà. Ho compararem. Debatrà amb ells si vol, també. Li ofereixo fer-ho.
I, en tot cas, senyor Duran, jo li dic una cosa; escolti, nosaltres governem i el govern
governa i, fixi’s, si nosaltres li féssim massa cas a vostè, Convergència i Unió o el que
queda de Convergència i Unió, fixi’s, si li féssim massa cas, nosaltres passaríem de
tenir 14 diputats a tenir-ne 3 i vostès passarien de tenir-ne 3 a tenir-ne 14. Per tant,
farem la política que creiem, que és l’economia productiva, treballar per un futur d’un
país pròsper i ho farem a la manera que creiem. Jo li demano que vostè no ens... li
demano que ens fiscalitzi, però que no ens jutgi ni ens afuselli, jo li demano per això.
Sé que vostè és una persona compromesa i sé que, potser, ha sigut un punt agosarat
o valent acusant-nos d’una cosa que, realment... Jo li dic, vinc d’una família que, a
vostè li agradarà això, molt humil de la ciutat d’Igualada, i crec que no es mereix ni jo,
ni la presidenta, ni d’on venim, el tracte que ens ha fet avui.
Intervé a continuació el diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
senyor Fàbrega, diu: En tot cas, donant resposta sobretot perquè també m’ha
interpel·lat i al nostre Grup i, per tant, que quedi clar i poder donar una resposta clara.
Esquerra ha tingut una posició molt clara sobre què pensa sobre el quart cinturó i, per
tant, nosaltres no contradirem allò que ideològicament pensem. Nosaltres estem
totalment d’acord amb el que han fet des de la vicepresidència de Promoció
Econòmica en Marc Castells i la mateixa presidenta, que jo crec que la presidenta ho
ha deixat molt clar, ho ha explicat. Estem d’acord que es van deixar malament les
obres i, per tant, inacabades, malament en el tram entre Abrera i Terrassa i, per tant, si
això és una problemàtica, entenem que l’Estat i que nosaltres hem d’interlocutar
perquè és també la demanda del territori, no només dels alcaldes, presidenta si em
permet la matisació, sinó diria dels consistoris. No és allò de l’alcalde, sinó dels
consistoris que demanen que aquest element de perillositat s’acabi, que s’acabi aquest
tram d’infraestructura.
Dir-li també que respecte la matèria que jo porto, que és Infraestructures Viàries i
Mobilitat, clar, la competència que tenim, permeti’m, és només sobre els 1570 km de
carreteres patrimonialment de la Diputació, per tant no correspon a la meva matèria
parlar del quart cinturó. Posició? Sí que li vull dir, perquè quedi clar, que nosaltres,
Esquerra, i, per tant, el que també ens ha demanat la posició d’Esquerra, si em permet
li responc, en aquest moments com a posició d’Esquerra, de la mateixa manera que
des de Govern també han parlat de posició de Convergència. Nosaltres estem en un
acord de govern i en un acord de govern, segurament, hi ha matisacions també a
l’hora de quin model de territori vols desenvolupar, però dir-li que nosaltres estem a
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favor de donar suport a l’economia productiva del país, però, a la vegada, també
estem d’acord en què cal preservar el poc patrimoni natural que ens queda en l’àmbit
metropolità, perquè ens entenguem entre nosaltres. Segurament altres opcions
polítiques aquí presents, o gairebé totes, devem tindre una coincidència comuna que
és que el desenvolupament econòmic ha de ser sostingut amb mantenir la preservació
del patrimoni natural d’aquest territori, molt malmès històricament... La presidenta feia
una reflexió interessant, el que ella ha viscut personalment a Sant Cugat del Vallès
quan hi havia algun intent, molt especulador, de voler ocupar el territori. Per tant, amb
això serem absolutament conseqüents, per tant, tingui clar la CUP-Poble Actiu que
Esquerra continuarà sent conseqüent amb el posicionament que ha tingut fins ara
respecte el quart cinturó.
Intervé a continuació del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, qui diu: Molt ràpidament, pel
tema dels herbicides o del glifosat que deia el senyor Duran. Dir-li que en el moment
en què es va aprovar la moció, precisament es va aturar una publicació que estava
prevista, precisament per comprovar que no es contemplava. El dia abans d’aprovar la
moció ja es va aturar precisament per comprovar que això no ho contemplés. Es va
examinar l’expedient i ja no ho contemplava i, per tant, jo no sé si el que es va publicar
ahir és, senzillament, allò que ha arribat en el procediment a la publicació, però si és
allò que es va aprovar el dia abans o que es va aturar el dia abans de la moció, ja li
puc garantir que els serveis tècnics ens diuen que està absolutament garantida la no
presència de glifosats.
El senyor Duran diu: Gràcies per les seves intervencions. Hi ha una entitat financera
que diu, dintre de la seva estructura, “Parlem”, doncs parlem. És a dir, si nosaltres
després de dijous passat haguéssim buscat el titular, haguéssim buscat la demagògia,
etc. etc. etc. no estaríem plantejant aquest tema en aquest àmbit. Fins a dia d’avui no
podran dir que la CUP-Poble Actiu ha presentat en sessió plenària pública amb mala
fe quelcom que no hagi plantejat en les Comissions Informatives o en Junta de
Govern, fins a dia d’avui. Per tant, per nosaltres hauria estat molt fàcil esperar un parell
de setmanes i haver fet aquesta intervenció. Per tant, molt bé, vostès evidentment
governen, clar que governen i tenen unes responsabilitat de govern, però parlem-ne.
És a dir, si Esquerra Republicana es planteja un fil de govern com el que ha plantejat o
una línia d’actuació com la que ha plantejar el senyor Fàbrega, poden entendre que
des del nostre posicionament sobti sobremanera, sobremanera, que el Govern de la
Diputació, perquè no estem parlant de vostè, senyora Conesa, estem parlant de la
institució i vostè representa la institució, igual que el senyor Castells o qualsevol de
nosaltres quan va a un acte públic, si us plau, no personalitzem, aquí les persones
som molt importants... doncs disculpi, disculpi si ho he fet. Jo no tinc cap problema a
reconèixer els errors, perquè en cometo molts i tant de bo me n’adoni de tot els que
cometo i quants més millor, però si nosaltres entenem que la Diputació s’ha posicionat
d’una forma tan clara, sense haver-ho explicat, en quelcom que nosaltres entenem que
és estratègic, perquè és clar, el vicepresident Castells diu “nosaltres estem per
l’economia productiva”, molt bé, nosaltres també estem per l’economia productiva,
sempre i quan aquesta economia productiva sigui connatural al desenvolupament de la
vida en tots els seus àmbits i, evidentment, la natura el primer de tots.
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Per no anar incidint, vostès han parlat de no fer demagògia. No, la podríem haver fet
claríssimament i crec, almenys no és el nostre interès, no l’hem fet avui. Nosaltres hem
fet referència al títol d’un article que va fer el senyor Cardús; en cap moment hem fet
altres acusacions. I, per acabar, ni que sigui amb un to una miqueta més positiu
respecte del que vostès han dit de la meva intervenció, deia Voltaire que els prejudicis
també són judicis.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Jo crec que en política no tot s’hi val, que hi ha
uns principis, hi ha una ètica i, és veritat, però crec que tenen més prejudicis dels que
es pensen. I tenen prejudicis envers els que hem estat al Govern d’una manera
honesta i que no pretenem res més que donar un bon servei a la col·lectivitat i als
alcaldes i alcaldesses i a les ciutats que ens ho demanen. En aquest sentit, no tinc cap
mena de dubte que aquesta institució el que va posar sobre la taula és com ajudar
aquest territori que té un problema greu en el punt, en el nucli aquest de connexió i
que és un problema greu que ens trobem els ciutadans. Miri, per casualitat, jo cada
setmana passo per allà perquè per allà a prop viu la meva mare i passo per allà cada
vegada.
Li agraeixo que no personalitzi perquè és vostè qui ha personalitzat, per tant li
agraeixo que rectifiqui en aquest tema, perquè no podem personalitzar, perquè al que
ens devem és a la institució i ens devem a fer les coses ben fetes, per tant, li agrairia
també que no faci judicis que, sincerament, nosaltres no els fem amb vostès, perquè
entenem molt bé la seva funció de supervisió i de control, l’acceptem, és normal, però,
a vegades, pensem que sí, que se’ns prejutja d’una manera que no és justa.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 12 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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